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INTRODUCERE 

 

Hrana a constituit întotdeauna o problemă importantă a omenirii. Cultura 

cerealelor se bucură de o atenţie deosebită, consumul zilnic al produselor pe bază de 

cereale fiind recomandat în orice ghid de nutriţie. Datorită conţinutului ridicat al boabelor 

în hidraţi de carbon şi proteine precum şi datorită raportului dintre aceste substanţe, grâul 

este utilizat cu succes  în alimentaţia omului având şi proprietăţi antioxidante (LIANGLI, 

2008). Totodată acesta se foloseşte şi ca furaj pentru animale şi ca materie primă  în 

industrie. 

Schimbările climatice, în special variația temperaturii, reprezintă un subiect de 

actualitate cu importante efecte asupra agriculturii. Aceste schimbări climatice, cu secetă 

pronunţată, au condus la creşterea  frecvenţei anilor secetoşi. Studii internaționale au 

arătat o tendință de creştere a temperaturii aerului începând din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea. Încălzirea mai abruptă a avut loc în 1920-1944 și după 1975 

(CROITORU şi colab., 2009). Aceste schimbări reprezintă o problemă de interes general, 

una din provocările majore ale secolului nostru şi impune crearea unor soiuri de grâu 

adaptate şi capabile să valorifice condiţiile vitrege de mediu.  

“Alegerea unui soi potrivit, adaptat condiţiilor de secetă reprezintă un factor 

esenţial în tehnologia de cultură. Alegerea soiurilor rezistente la condiţii de stres termic şi 

hidric (secetă, secetă însoţită de arşiţă) joacă un rol important în lupta împotriva acestui 

fenomen de suferinţă a plantelor de grâu. Desigur, alegerea celui mai bun soi nu poate 

garanta singură obţinerea de rezultate bune în condiţii de secetă, dacă nu se aplică corect 

şi celelalte verigi tehnologice. Alegerea unui soi nepotrivit condiţiilor de secetă poate 

face, însă, ca toate celelalte investiţii în cultura grâului să fie valorificate doar în parte” 

(MELUCĂ şi colab., 2011). 

Schimbările climatice preconizate pentru următoarele decenii vor afecta puternic 

cultura grâului din ţara noastră. Deşi grâul nu este o plantă mare consumatoare de apă, 

totuşi este sensibilă la stresul hidric în perioada de anteză (CUCULEANU şi colab., 

1999). 

Venind în întâmpinarea cunoaşterii şi a valorificării raţionale a cunoştinţelor, 

lucrarea de faţă are ca scop identificarea de genotipuri de grâu de toamnă cu o capacitate 
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de producţie ridicată, înrezestrate cu o bună rezistenţă la principalii factori de risc, în 

special la secetă, care să aibă şi un potenţial calitativ corespunzător cerinţelor industriei 

de morărit şi panificaţie, în condiţiile pedoclimatice de la S.C.D.A. Turda. 

Experimentarea s-a desfășurat ȋn cadrul cȃmpului de ameliorare a cerealelor 

păioase de la S.C.D.A. Turda pe o perioadă de 2 ani (2014 – 2015).  

 Teza este structurată pe 5 capitole. Fundamentarea cercetărilor prin studiul 

bibliografic se regăseşte în primele două capitole, iar următoarele 3 capitole reprezintă 

rezultatele cercetărilor proprii. Teza de doctorat are un volum de 202 pagini, cuprinde 61 

tabele şi 72 figuri, fiind citate 110 de titluri bibliografice. 

 Adresez sincere mulțumiri conducătorului științific, Prof. dr. ing Marcel M. 

DUDA pentru îndrumarea oferită pe parcursul celor trei ani de studii doctorale. De 

asemenea, aduc sincere mulţumiri întregului colectiv de la S.C.D.A. Turda, în special 

domnișoarei Dr. ing. Rozalia KADAR pentru sfaturile şi sugestiile oferite. 

Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc familiei pentru înțelegerea și sprijinul 

acordat. 

CAPITOLUL I 

 GENERALITǍŢI  PRIVIND CULTURA GRÂULUI  

 

 Grâul supranumit şi “planta plantelor” este cea mai veche plantă cultivată de om, 

fiind domesticită cu peste 10.000 de ani de ani în urmă în Orientul Mijlociu (CHARMET, 

2011). 

 Grâul este originar din Asia de sud-vest. Cele mai vechi dovezi arheologice 

referitoare la cultivarea grâului au fost descoperite în Siria, Iordania, Turcia, 

Armenia și Irak.  

Cultivarea gâului s-a extins, treptat, în diferite zone ale Asiei, Africii şi Europei. 

Pe continentul american şi în Australia grâul a ajuns la sfârşitul  sec. al XVIII-lea prin 

intermediul coloniştilor europeni (MUNTEAN şi colab, 2014). 

Ȋn ţara noastră grâul a fost cultivat din neolitic, în perioada dacilor fiind un 

important produs de schimb. 

Datorită valorii nutritive ridicate, boabele de grâu se utilizează, cu success, în 

industria alimentară ca materie primă pentru fabricarea pâinii, a pastelor făinoase, a 
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biscuiţilor precum şi pentru extragerea amidonului, alcoolului etc. Pâinea asigură circa 

20% din totalul caloriilor consummate de om.  Dacă în secolul al XVI- lea pâinea albă 

făcută exclusiv din făina de grâu era întâlnită doar la mesele princiare şi nobiliare, în 

zilele noastre constiutie alimentul de bază al majorităţii locitorilor planetei.  

Prin măcinarea boabelor de grâu se obţin tărâţele. Acestea reprezintă un furaj 

valoros mai ales pentru vaci cu lapte, tineret şi animale de reproducţie (MUNTEAN şi 

colab, 2014) fiind bogate în zaharuri (40-45%) şi proteină brută (14-15% - depăşind 

porumbul ca şi conţinut de proteină) (NEDELCIUC şi colab., 2002). Paiele rezultate în 

urma recoltării grâului se pot folosi atât în furajarea animalelor sau ca aşternut în grajd, 

cât şi pentru foc sau în industria celulozei şi hârtiei.  

Grâul se poate cultiva cu success în diferite condiţii pedoclimatice asigurând 

recolte stabile şi de calitate. Totodată boabele de grâu au avantajul că prezintă diferite 

alternative de valorificare, se pot transporta cu uşurinţa pe distanţe mari şi reprezintă o 

importantă sursă de schimburi comerciale pe piaţa mondială (ION, 2010). La nivel 

global, 4,6% din suprafaţa agricolă totală este cultivată cu grâu. 

 Datorită condiţiilor climatice si pedologice favorabile întâlnite în Europa şi Asia 

Centrală, aceste două regiuni au cele mai mari suprafeţe de teren destinate culturii  

grâului 

Suprafaţa cultivată cu grâu în România a scăzut după anul 1960, în ultimele două 

decenii fiind cultivate 2,2-2,5 milioane ha. După 1989 suprafeţele destinate culturii 

grâului au scăzut datorită dificultăţilor întâmpinate de agricultori în valorificarea 

producţiei (MUNTEAN şi colab., 2014). 
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CAPITOLUL II  

SCHIMBᾸRILE CLIMATICE ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA 

CULTURII GRÂULUI  

 

2.1 SCHIMBĂRI CLIMATICE PE PLAN GLOBAL, EUROPEAN ŞI ÎN ROMÂNIA  

Schimbările climatice din ultimul deceniu reprezintă principala problemă a acestui 

secol. Efectul de seră precum şi subţierea stratului de ozon determină încălzirea 

accelerată a climei pe întreg globul. Această înălzire are ca rezultat producerea unor 

fenomene meteorologice precum: seceta, inundaţiile, ploile torenţiale etc. 

(GUMOVSCHIHTTP, 2011).  

Clima Pământului s-a schimbat permanent de-a lungul timpului. Ȋn ultimii 650.000 

de ani au existat 7 ere glaciare ultima, de acum 7000 de ani marcând începutul erei 

climatice moderne şi a civilizaţiei umane (www.climate.nasa.gov/evidence/).  

 Ȋn ciuda eforturile depuse pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră,   

(MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) cercetătorii afirmă că 

temperatura medie globală va creşte urmând ca pe parcursul secolului XXI Pământul să 

se încălzească cu aproximativ 3°C (Fig. 1). Potrivit celei mai recente evaluări ale 

Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), în ultimii 100 de ani 

s-a produs o încălzire a Pământului de 0,71°C, creşterea mai pronunţată înregistrându-se 

în ultimii 50 de ani (Centrul de informare pentru România- ONU).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Previziuni privind creşterea temperaturii cu aproximativ 3°C 

(http://ro.wikipedia.org) 
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Ȋntreaga Europă a fost deja afectată de creşteri ale temperaturii medii anuale de 

până la 0,8°C pe parcursul secolului XX. Se presupune că schimbările climatice de la 

nivel european sunt rezultatul creşterii în atmosferă a gazelor cu efect de seră.  Prin 

efectuarea unor simulări s-a constat că temperatura anuală în Europa se încălzeşte cu 

aproximativ 0,1-0,4°C/deceniu, cu creşteri majore în sudul şi nord-estul Europei 

(OLESEN and BINDI, 2002). 

Chiar dacă modificările climatice pot avea un efect pozitiv pentru unele regiuni 

din nordul Europei, cele mai multe suferă deja din cauza schimbărilor climatice, fiind 

afectate în mod negativ. Conform Comitetului interguvernamental privind schimbările 

climatice (IPCC), cele mai grave consecinţe vor fi simţite în jurul anului 2050 

(ec.europa.eu/agriculture/climate-change/index_en.htm).  

Clima României este influenţată de poziţia sa pe glob (străbătută de paralela de 

45° lat. N), precum şi de poziţia sa georgafică pe continent. Toate aceste caracteristici îi 

conferă României un climat temperat continental. Schimbările climatice din România se 

încadrează în contextul schimbărilor climatice globale fiind caracterizate prin creşteri ale 

temperaturilor în timpul verii cu valori cuprinse între (ANPM Tulcea, apmtl.anpm.ro): 

• 0,5°C şi 1,5°C pentru perioada 2020-2029; 

• 2,0°C şi 5,0°C  pentru 2090-2099. 

Faţă de creşterea temperaturii medii anuale globale de 0,6°C pe perioada 1901-

2000, în România media anuală a înregistrat o creştere de 0,3°C. Pe perioada 1901-2006 

creşterea a fost de 0,5°C faţă de 0,74°C la nivel global (1906-2005) (ANPM Tulcea, 

apmtl.anpm.ro). 

 Prin analiza anilor agicoli extrem de secetoşi la nivelul ţării noastre în secolele 

XX, respectiv XXI, pe decenii, se constată o creştere a frecvenţi acestora, primul deceniu 

al secolului XXI cifrând 5 ani agricoli extrem de secetoşi (după, 

http://www.ier.ro/webfm_ send/5189). 
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Fig. 2. Ani agricoli extrem de secetoşi în România, în secolele XX- XXI 

 

Ținând cont de cele afirmate anterior, agricultorii trebuie să cunoască foarte bine 

cerinţele plantelor cultivate pentru a valorifica în cât mai mare măsură perioadele 

climatice favorabile creşterii şi dezvoltării plantelor. 

 

2.2 CULTURA GRÂULUI IN CONDIŢIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

ACTUALE  

Datorită plasticităţii ecologice ridicate, grâul se cultivă în diferite regiuni ale lumii, 

ţările cu producţii ridicate de grâu fiind carecterizate printr-o umiditate scăzută a solului 

şi temperaturi ridicate în perioada de umplere a bobului. Temperatura medie la nivel 

global a crescut în ultimele decenii şi se aşteaptă să crească în continuare împreună cu o 

frecvenţă mai mare a zilelor extrem de calde. Astfel de evenimente au fost înregistrate 

deja în unele regiuni mari cultivatoare de grâu. Cu toate acestea, impactul direct al 

variabilităţii temperaturii din trecut şi a creşterii temperaturilor medii la nivel global 

asupra grâului nu a fost cuantificat. Atribuirea scăderii producţiilor de grâu din ultimele 

decenii la un singur factor, cum ar fi temperatura, nu este posibilă din cauza efectelor 

genearte şi de alţi factori de mediu. Prin utilizarea unor modele de simulare, ASSENG  et 

al. (2011) au reuşit să separe impactul temperaturii din mai mulţi factori arătând că 

efectul temperaturii asupra producţiilor de grâu a fost subestimat. Aceşti cercetători au 

observat că variaţii ale temperaturilor medii cu +/-2°C în timpul perioadei de vegetaţie, în 
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principalele regiuni cultivate cu grâu în Australia, pot provoca reduceri ale producţiei de 

cereale de până la 50%. 

 Schimbările climatice afectează grav cluturile de grâu care reprezintă principalul 

aliment pentru omenire şi care se cultivă pe aproximativ 200 milioane hectare de teren 

agricol, la nivel mondial. Scenarii climatice viitoare sugerează că încălzirea globală ar 

putea fi benefică pentru cultura de grâu în anumite regiuni, dar ar putea reduce 

productivitatea în zonele în care există deja temperaturi optime (ORTIZ et al, 2008; 

YADAV  et al, 2011). 

 Seceta determină modificări fiziologice esenţiale printre care: încetinirea sau chiar 

oprirea creşterii plantelor; scăderea capacităţii de reţinere a apei la nivel celular; scăderea 

în intensitate a procesului de fotosinteză - un deficit de apă din frunze de 10- 13% 

generând o reducere a fotosintezei cu 60%; intensificarea proceselor respiratorii 

neproductive ce determină o pierdere de substanţă organică de 2-3 ori mai mare decât în 

condiţii normale etc. 

  La cereale, seceta de lungă durată provoacă fenomenul de şiştăvire a boabelor, 

reducerea numărului de spiculeţe, avortarea florilor şi frânarea creşterii tulpinii principale 

şi a fraţilor. Arşita - caracterizată prin temperaturi maxime de peste 42°C, determină 

dereglarea sau chiar blocarea proceselor de creştere, dezvoltare şi metabolism a plantelor 

de grâu. 

  Deşi la grâul de toamnă frunzele păstrează o temperatura cu 1-2°C  mai scăzută 

decât mediul ambiant, arşiţa provoacă fenomenul de pălire, iar boabele pot prezenta pete 

necrotice atunci când temperatura solului depăşeşte 50°C (MILICĂ şi colab. (1974)).  

Ȋn România CROITORU şi colab. (2009) au studiat schimbările climatice din ţară 

în perioada 1901-2006 şi impactul acestora asupra perioadei de vegetaţie a culturii 

grâului. Ȋn urma acestui studiu autorii au constat că: 

- perioada antezei la grâu a avut loc mai devreme cu aproximativ 1-3 zile/ deceniu. 

Cele mai mici valori au fost înregistrate în zonele de vest şi nord-vest ale ţării şi 

cea mai mare valoare în partea de sud-est. 

- în zonele nordice, pe lângă scurtarea perioadei de vegetaţie s-a constatat şi o 

diminuarea a perioadei de umplere a bobului cu aproximativ 1 zi/ deceniu. Ȋn 
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partea de sud-est nu au existat modificări ale perioadei de umplere a bobului în 

intervalul de timp analizat.  

CAPITOLUL III  

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETᾸRILOR. MATERIALUL ŞI 

METODA DE CERCETARE RESEARCH  

 

3.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR  

Obiectivul central al cercetărilor îl reprezintă identificarea de genotipuri de grâu de 

toamnă cu o capacitate de producţie ridicată, înrezestrate cu o bună rezistenţă la 

principalii factori de risc, în special la secetă, care să aibă şi un potenţial calitativ 

corespunzător cerinţelor industriei de morărit şi panificaţie, în condiţiile pedoclimatice de 

la S.C.D.A. Turda (URDĂ şi colab., 2015). 

Identificarea genotipurilor de grâu de toamnă care sunt înzestrate cu mecanisme sau 

însuşiri fiziologice  care le permit evitarea stresului hidric, cum ar fi: 

- precocitatea sau sincronizarea perioadelor de consum maxim cu perioadele cu 

frecvenţă mai mare a ploilor; 

- toleranţă la deshidratare; 

- folosirea mai economică a apei.  

Identificarea genotipurilor care au o capaciate superioară  de menţinere a apei în 

frunze, ceea ce asigură continuarea activităţilor vitale la un nivel mai apropiat de cel 

normal în perioada de stres, reducând astfel pierderile de recoltă. 

Alegerea celor 45 de soiuri de grâu de toamnă s-a făcut respectând recomandările 

pentru toate zonele de cultură din România, pentru a asigura o cât mai bună concordanţă 

între resursele pedoclimatice şi particularităţile biologice ale acestora pentru obţinerea 

unor producţii ridicate şi stabile. 

Inducerea fenomenului de secetă pe cale chimică fiind o metodă foarte simplă de 

aplicat şi foarte economică a permis şi testarea a 98 de linii de grâu create la SCDA 

Turda, linii aflate în culturi comparative de concurs. 

1. Determinarea principalelor elemente de productivitate şi de calitate la genotipurile 

luate în studiu : 

� data înspicatului; 



Ing. Cazacu Anca- Camelia (Urdă)                                                                 Rezumat al tezei de doctorat 

 11

� număr de boabe în spic;  

� masa boabelor în spic (g); 

� masa a 1000 de boabe (g);  

� conţinut de proteină (%); 

� conţinut de gluten umed (%); 

� conţinut de cenuşă (%); 

� umiditatea relativă (UR %); 

� conținut de grăsime (%); 

� conținut de amidon (%); 

� fibre (%); 

� NCDG (activitatea enzimatică a celulazei, %); 

� NDF (fibre detergent neutre, %);), Suceava (5) 

� ADF (fibre detergent acide, %). 

2. stabilirea corelaţiilor între unele elemente de productivitate şi indicii de calitate 

pentru a stabili relaţiile şi gradul de asociere dintre ele la genotipurile tratate cu 

NaClO3;  

3. stabilirea corelaţiei între valorile obţinute pentru elementele de productivitate 

analizate şi valorile indicilor de calitate la genotipurile cultivate în condiţii 

normale de cultură;  

4. evidenţierea celor mai valoroase genotipuri în ceea ce priveşte toleranţa la secetă; 

5. rezultatele obţinute au permis evidenţierea celor mai valoroase genotipuri şi din 

punct de vedere al indicilor calitativi. 

3.2 MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE  

3.2.1. Materialul biologic luat în studiu 

Ȋn vederea studierii tolarenţei la secetă la postanteză, indusă prin aplicarea 

desicantului NaClO3 de concentraţie 2%, au fost studiate în anii 2014 şi 2015, 143 

genotipuri de grâu de toamnă, dintre  care 45 soiuri autohtone şi străine, precum şi 98 

linii create la SCDA Turda aflate în culturi comparative de concurs (generaţia F6-F10) şi 3 

linii de perspectivă create la INCDA (Tabelul 3.1). Dintre cele 45 soiuri, 14 sunt de 

origine străină, iar celelalte 31 româneşti, create la INCDA Fundulea (16), SCDA Turda 

(9), SCDA Suceava (5) şi Oradea (1). 
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3.2.2 Metode de cercetare 

Testarea rezistenţei la secetă s-a făcut prin utilizarea metodei propuse de Blum în 

1988 şi utilizată şi de Cereal Research Non-Profit Company Szeged din Ungaria (CSEUZ 

şi colab., 2002). Metoda de lucru constă în utilizarea desicantului NaClO3 în concentraţie 

de 2%, aplicat la 14 zile după anteză, pentru provocarea uscării plantelor. Reducerea 

greutăţii boabelor datorate stresului provocat prin aplicarea desicantului s-a raportat la 

greutatea boabelor obţinute în parcelele martor netratate. Reducerea greutăţii boabelor 

prin aplicarea desicatului, poate varia foarte mult între genotipurile testate, o reducere 

mai mică fiind corelată cu o mai bună toleranţă la secetă. 

Cercetările s-au desfăşurat în cadrul Laboratorului de Ameliorare Cereale Păioase 

de la S.C.D.A. Turda, sub forma unei experienţe polifactoriale, în două repetiţii. Perioada 

de experimentare a fost de doi ani (2014-2015). Factorii experimentali şi graduările din 

cercetările noatre au fost: 

Factorul G – genotipul, cu: 143 de graduări; 

Factorul A - anul cu 2 graduări; 

Factorul D - desicarea cu 2 graduări. 

Cele 143 de genotipuri de grâu de toamnă au fost semănate în toamna anilor 2013 

şi 2014 manual, în parcele individuale, în două repetiţii, pe 4 rânduri cu lungimea de 1 m2 

la distanţa de 25 cm între rânduri, rezultând o suprafaţă recoltabilă de 1 m2.  

Atât la plantele recoltate din varianta cu desicare cât și la cele fără tratament, s-au 

efectuat în laborator, în anul 2014, următoarele măsurători şi determinări: 

• Talia plantei (cm); 

• Numarul de frati; 

• Greutatea plantei (g); 

• Lungimea spicului principal (cm); 

• Greutatea spicului principal (g); 

• Numarul de spiculete; 

• Numarul de boabe/ spic; 

• Greutatea boabelor/ spic principal (g). 
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 Valorile medii au rezultat în urma măsurătorii a 10 indivizi în două  repetiţii 

pentru fiecare variantă, luate separat pentru fiecare genotip analizat, totalizând un număr 

de 5040  de  plante (10 plante x 126 genotipuri x 2 repetiţii fiecare x 2 tratamente).  

Deoarece în anul 2014 s-a observat că, în urma aplicării desicantului, dintre 

elementele de productivitate analizate, doar numărul de boabe/spic, masa boabelor pe 

spic şi masa a 1000 boabe  au suferit modificări, doar acestea au fost analizate statistic pe 

parcursul tezei şi asupra lor s-au făcut determinǎri în anul 2015. 

Ȋn anul 2015,  analizele privind  elementele de productivitate s-au simplificat 

foarte mult, datorită informaţiilor din rezultatele obţinute în anul anterior, astfel că au fost 

analizate în 3 repetiţii câte 10 de spice atât la varianta cu desicare cât şi la varianta 

martor, fără tratament.  

 Valoriile medii au fost obţinute în urma măsurătorii a câte 10 spice, în trei 

repetiţii, pentru fiecare variantă, luate separat pentru fiecare genotip analizat, totalizând 

un număr de 8460 de spice analizate (10 spice x 141 genotipuri x 3 repetiţii x 2 

tratamente). 

Masa a 1000 de boabe s-a determinat pentru fiecare spic în parte prin împărţirea 

masei boabelor de la un spic la numărul de boabe a aceluiaşi spic.  

 Valorile medii obţinute, în fiecare dintre cei doi ani experimentali,  au fost folosite 

pentru analiza statistică a următoarelor elemente de productivitate şi indici de calitate: 

� număr de boabe în spic;  

� greutatea boabelor în spic (g); 

� masa a 1000 de boabe (g);  

� conţinut de proteine (%); 

� conţinut de gluten umed (%); 

� conţinut de cenuşă (%); 

� umiditatea relativă (UR %); 

� conținut de grăsime (%); 

� conținut de amidon (%); 

� fibre (%); 
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� NCDG (activitatea enzimatică a celulazei, %); 

� NDF (fibre detergent neutre, %); 

� ADF (fibre detergent acide, %). 

  În timpul perioadei de vegetaţie au fost efectuate observaţii şi măsurători dintre 

care,  data înspicatului şi data înfloritului au prezentat o importanţă deosebită, deoarece  

în funcţie de acestea s-a stabilit momentul de aplicare a desicantului pentru fiecare 

genotip studiat. Evaluarea genotipurilor de grâu de toamnă după lungimea perioadei de 

vegetaţie s-a făcut ţinând cont de numărul de zile de la 1 ianuarie până la data 

înspicatului. 

Făina integrală pentru determinarea conţinutului de proteină, gluten şi cenuşă s-a 

realizat prin măcinarea probelor de grâu cu moara de laborator SJ 500. Conţinutul de 

proteine, gluten umed şi cenuşă al şrotului rezultat au fost determinate cu ajutorul 

analizatorului NIR de la firma Dickey–John Instalab 600; umiditatea relativă (UR %), 

conținutul de grăsime (%),conținutul de amidon (%),conținutul de fibre (%), NCDG 

(activitatea enzimatică a celulazei, %), NDF (fibre detergent neutre, %), ADF (fibre 

detergent acide, %) au fost determinate cu ajutorul spectrofotometrului NIR TANGO. 

Prelucrarea statistică a datelor obţinute s-a realizat prin determinarea valorilor 

estimative ale mediei, abaterii standard a mediei şi a coeficientului de variabilitate, după 

ARDELEAN (2008). 

 - media aritmetică; 

- abaterea standard a mediei; 

 - abaterea medie pătratică şi 

- coeficientul de variabilitate (s%; CV). 

 Au fost calculaţi coeficienţii de corelaţie simplă (r) pentru însuşirile analizate în 

fiecare din cei doi ani experimentali, în vederea stabilirii gradului de asociere între 

fiecare însuşire cu toate celelalte.  

 De asemenea, au fost stabilite valorile coeficienţilor de corelaţie pentru însuşirile 

analizate în ambele variante (tratate cu NaClO3 şi netratate) la setul comun de genotipuri 

studiate, care au fost interpretate ca o măsură a repetabilităţii însuşirilor respective. 

Astfel, o valoare “r “ apropiată de 1 ar putea fi interpretată ca indicator pentru un caracter 

cu o heritabilitate ridicată. 
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Tipul de relaţie dintre caracterele studiate s-a determinat prin regresia liniară, 

exprimată de ecuaţia de gradul I:  

y = a+bx, 

în care: y= variabila dependentă; x= variabila independentă; a= termenul 

liber; b= coeficientul de regresie. 

  

Analiza regresiilor a fost făcută numai pentru caracterele corelate ale căror valori 

„r” au fost semnificative.  

Analiza regresiilor liniare ilustrează mai precis gradul de asociere între caracterele 

analizate şi totodată scoate în evidenţă abaterile de la regresie care pot fi de interes mai 

ales în cazul corelaţiilor negative. De asemenea, din  analiza regresiilor poate fi stabilit 

efectul variaţiei unui caracter asupra variaţiei altui caracter.  Regresiile au fost calculate  

atât pentru genotipurile desicate cât şi pentru cele netratate, separat pentru acelaşi 

caracter.  

 

3.3 CONDIŢIILE EXPERIMENTALE  

 Câmpurile experiementale ale SCDA Turda sunt situate, din punct de vedere 

geografic, pe coordonatele 46°35’ latitudine nordică şi 23° 47’ longitudine estică 

Greenwich şi o altitudine de 345-493 m faţă de nivelul Mării Adriatice. 

Condiţiile climatice întâlnite în cei doi ani experimentali au avut anumite 

particularităţi faţă de cadrul natural prezentat anterior, particularităţi prezentate în 

graficele de mai jos (Fig. 3, Fig. 4). 

Anul agricol 2013-2014 a fost un an favorabil culturii gâului de toamnă permiţând 

genotipurilor luate în studiu să se exprime la nivelul potenţialului de producţie. Datorită 

ploilor din luna aprilie, plantele de grâu au cunoscut o creştere luxuriantă, înspicatul 

realizându-se cu aproximativ 9-14 zile mai devreme decât în mod normal. Şi condiţiile 

întâlnite în anul 2014-2015, au fost favorabile culturii grâului de toamnă, asigurând 

realizarea unor producţii ridicate pentru această plantă de cultură. S-a constatat că 

genotipurile au înspicat, în acest an, în medie, cu aproximativ 5 zile mai târziu decât în 

anul precedent. 
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Fig. 3. Regimul termic la Turda în perioada 1 august 2013 – 31 iulie 2014 şi  

1 august 2014 – 31 iulie 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Regimul pluviometric la Turda în perioada 1 august 2013 – 31 iulie 2014 şi 1 

august 2014 - 31 iulie 2015 
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CAPITOLUL IV 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

4.1. REZULTATE PRIVIND PRINCIPALELE ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE 

LA GENOTIPURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ LUATE ÎN STUDIU LA S.C.D.A. 

TURDA  

4.1.1 Analiza ratei de reducere a masei boabelor/spic şi a MMB-ului 

 Pentru a stabili influenţa stresului hidric asupra principalelor elemente de 

productivitate la genotipurile de grâu de toamnă luate în studiu, s-a calculat, procentual, 

rata de reducere a masei boabelor/ spic şi a MMB-ului cu ajutorul formulei folosite de 

ELENA PETCU şi colab. (2014) pentru evaluarea unor genotipuri de orz de toamnă 

pentru toleranţă la secetă în faza de postanteză prin metoda desicării chimice (rata de 

reducere a greutatii boabelor (%) = (greutate seminţe martor – greutate seminţe 

tratament)/greutate seminţe martor)*100).  

Tabelul 1 redă parametrii de variabilitate pentru cele 126, respectiv 143 de 

genotipuri de grâu de toamnă luate în studiu în ceea ce priveşte rata de reducere a masei 

boabelor/ spic respectiv a MMB-ului, în condiţiile climatice din anii experimentali 2014 

şi 2015. 

Se observă că rata de reducere a greutăţii boabelor pe spic a fost, în medie de 

35,04%, în anul 2014 respectiv 30,34% în anul 2015, valori superioare mediei pentru rata 

de reducere a MMB-ului de 33,04% respectiv 24,41% în anul 2015. Amplitudinea de 

variaţie pentru masa boabelor/ spic, în anul 2014 de 60,43%, a luat valori între 3,16- 

63,59%.  Rata de reducere a MMB-ului, în primul an experimental,  a fost cuprinsă între 

7,98 şi 62,92% cu o amplitudine de variaţie de 54,94%. Ȋn cel de-al doilea an 

experimental, rata de reducere a MMB-ului a fost cuprinsă între 3,18-39,81% cu o 

amplitudine de variaţie de 36,62%.  

 Coeficeinţii de variabilitate calculaţi atât pentru genotipurile analizate în anul 

2014 cât şi pentru cele analiate în anul 2015 indică o distribuţie foarte mare a repartiţiei 

statistice pentru rata de reducere a masei boabelor, în ambii ani, şi a MMB-ului în anul 

2014, respectiv o distribuţie mare pentru valorile experimentale obţinute în anul 2015 în 

ceea ce priveşte rata de reducere a MMB-ului. 
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Distribuţia genotipurilor pentru rata de reducere a caracterelor analizate în cei doi 

ani experimentali este perezentată în Figura 5 şi Figura 6. 

Rata de reducere a masei boabelor/ spic şi a MMB-ului oferă informaţii valoroase 

privind toleranţa genotipurilor de grâu de toamnă luate în studiu faţă de stresul hidric. 

În tabelul 2 se prezintă primele 10 genotipuri cu o toleranţă mare la stresul hidric 

indus în faza de postanetză prin desicare chimică. Se remarcă soiul Dropia care a avut o 

rată de reducere a masei boabelor/ spic redusă în ambii ani experimentali. 

Tabelul 1 

Parametrii  variabilităţii pentru rata de reducere a greutăţii boabelor/ spic şi a MMB-ului 

la genotipurile  de grâu de toamnă luate în studiu (Turda, 2014- 2015) 

Tabelul 2 

Genotipurile  de grâu de toamnă cultivate la SCDA Turda,  cu ce mai mică rată de 

reducere a greutăţii boabelor/ spic şi a MMB-ului (%) (Turda, 2014-2015) 

 

 

 

 
Rata de reducere, în anul 2014(%) Rata de reducere, în anul 2015(%) 

Masa boabelor/ spic 
(%) 

MMB (%) 
 

Masa boabelor/ spic (%) 
 

MMB (%) 
 

Populaţia statistică  126 genotipuri 126 genotipuri 143 genotipuri 143 genotipuri 

Media 35,04 33,04 30,34 24,41 

Amplitudinea de variaţie 60,43 54,94 53,56 36,62 

Asimetria -0,18 0,10 -0,01 -0,59 

Abaterea standard 11,96 11,15 10,68 6,77 

Amplitudinea de 
variaţie 
 

Minim 3,16 7,98 2,49 3,18 

Maxim 63,59 62,92 56,05 39,81 

Coeficientul de variaţie (s%) 34,13 33,75 35,20 27,73 

Nr. 
crt. 

 

Rata de reducere, Turda 2014 (%) Rata de reducere, Turda 2015 (%) 

Genotipul 
s 

Masa 
boabelor/ spic 

(g) 
 

Genotipul 
 

MMB (g) 
 

Genotipul 
 

Masa 
boabelor/s

pic (g) 
 

Genotipul 
 

MMB (g) 
 

1 DROPIA 3,16 T.15-12 7,98 T.136-03 2,49 T.57-12 3,18 
2 T.55-01 7,63 FLAMURA 85 8,46 APULLUM 6,47 T.216-03 3,55 
3 T.84-11 8,64 ESENTIAL 9,23 T.99-11 7,60 TURDA 2000 4,33 
4 T.57-12  10,22 T.29-12  11,22 DROPIA 10,00 T.124-80 5,73 
5 T.109-11 12,08 T.113-11  12,92 TURDA 2000 11,14 T.107-11 8,88 
6 T.63-12 13,51 T.9-05 13,10 T.124-80 12,60 T.55-01 9,96 
7 ELEMENT 13,59 IZVOR  14,89 T.216-03 12,71 ARIESAN 13,28 
8 ESENTIAL 15,92 T.16-12  15,12 T.45-12 12,94 T.87-12 13,53 
9 T.38-12 16,32 T.77-12  15,58 T.64-12 13,14 ARNOLD 13,62 

10 T.62-01 18,29 T.5-12 15,76 T.21-12 13,26 RENAN 14,99 
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Fig. 5. Distribuţia genotipurilor de grâu de toamnă luate în studiu după rata de reducere a 

masei boabelor/spic  (Turda, 2014- 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Distribuţia genotipurilor de grâu de toamnă luate în studiu după rata de reducere a 

MMB-ului  (Turda, 2014- 2015) 

4.1.2 Analiza producţiei la genotipurile de grâu luate în studiu 

 În tabelul 3 se prezintă parametrii variabilităţii pentru producţia realizată la 

genotipurile de grâu de toamnă luate în studiu, în ambii ani experimentali. Se observă că 

producţia medie a genotipurilor netratate, în anul 2014 (9585 kg/ha) a fost superioară 

producţiei medii înregistrată în cel de-al doilea an experimental, la cele 143 de genotipuri 

de grâu de toamnă analizate (8370 kg/ha). Dacă în primul an experimental producţia 

genotipurilor de grâu, nesupuse stresului hidric, luate în studiu, a variat între 6615 şi 

10994 kg/ha cu o amplitudine de 4379, anul 2015 are o amplitudine de variaţie de 4200 

cu valori cuprinse în intervalul: 6080-10280 kg/ha. 
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 Ȋn urma desicării chimice se constată o reducere a producţiei, în medie, cu 3380 

kg/ha, în anul 2014, respectiv 2548 kg/ha în anul 2015. Amplitudinea de variaţie a 

genotipurilor studiate în anul 2014 a fost de 6434 cu o producţie minimă de 2860 kg/ ha, 

producţia maximă fiind de 9294 kg/ha. Ȋn cel de-al doilea an experimental, genotipurile 

de grâu de toamnă desicate au realizat producţii cuprinse între 6080 kg/ha şi 10.280 kg/ha 

cu o amplitudine de 4200.  

 Coeficienţii de variabiliate calculaţi pentru producţiile realizate de genotipurile 

netratate cu desicant, cu valorile: 6,52%, în anul 2014 respectiv 7,34% în anul 2015 arată 

o distribuţie mică a datelor experimentale. Ȋn ceea ce priveşte coeficienţii de variabilitate 

calculaţi pentru genotipurile supuse desicării chimice la postanteză, constatăm o repartiţie 

mijlocie a şirului de variaţie (cv=19,42%, în anul 2014; cv=16,31%, în anul 2015). 

 Distribuţia genotipurilor după producţiile realizate în cei doi ani experimentali este 

redată în figurile 7 şi 8. 

 Dacă în anul 2014, doar 3 dintre genotipurile nesupuse stresului hidirc analizate au 

realizat producţii mai mici de 8467 kg/ha, majoritatea genotipurilor desicate au realizat 

producţii cuprinse între 2860-8466 kg/ha. Ȋn timp ce majoritatea genotipurilor netratate 

au realizat producţii cuprinse între 8467- 10869 kg/ha, doar 6 dintre genotipurile desicate 

chimic au avut procuţii mai mari de 8467 kg/ ha dar, care un au depăşit 9267 kg/ha. 

 Distribuţia genotipurilor după producţia realizată în anul 2015, prezentată în 

Figura 8 arată faptul că majoritatea genotipurilor desicate au realizat producţii mai mici 

de 7396 kg/ha, doar 13 reuşind să realizeze producţii cuprinse între 7397-8037 kg/ha. Se 

poate observa că, în cazul genotipurilor netratate, producţiile realizate depăşesc, la 

majoritatea genotipurilor luate în studiu 7397 kg/ha, doar 5 genotipuri fiind identificate 

cu producţii mai mici de 7396 kg/ha.  

Se observă astfel, atât influenţa aplicării desicantului asupra producţiei cât şi a 

condiţiilor climatice diferite întâlnite în fiecare din cei 2 ani experimentali. 

În tabelul 4 se redau primele 20 de genotipuri cu cele mai ridicate producţii, în 

ambii ani experimentali. Cele mai valoroase sunt genotipurile carea au reuşit să înglobeze 

atât producţii ridicate în varianta fără tratament cât şi producţii superioare mediei pe 

fiecare an, în urma desicării chimice. 
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Tabelul 3 
Parametrii  variabilităţii pentru producţia realizată la genotipurile de grâu de toamnă luate 

în studiu (Turda, 2014- 2015) 

Tabelul 4 
Genotipurile  de grâu de toamnă cultivate la SCDA Turda,  cu ce mai ridicată producţie 

(Turda, 2014-2015) 

 
 2014 2015 

TRATAT cu NaClO3 NETRATAT TRATAT cu NaClO3 NETRATAT 

Populaţia statistică  126 genotipuri 126 genotipuri 143 genotipuri 143 genotipuri 

Media 6.205,66 9.585,16 5.822,45 8.370,02 

Amplitudinea de variaţie 6.434,07 4.379,00 4.777,69 4.200 

Asimetria 0,03 -0.96 0,07 -0,21 

Abaterea standard 1.205,25 625,84 950,04 614,38 

Amplitudinea de 
variaţie 

Minim 2.860 6.615 3551 6080 

Maxim 9.294 10.994 8.329 10.280 

Coeficientul de variaţie (s%) 19,42 6,52 16,31 7,34 

Nr. 

Crt. 

 

2014 2015 

Genotipul 

Genotypes 

NETRATAT  

Producţia 

realizată 

(kg/ha) 

 

TRATAT  

Producţia 

estimată 

(kg/ha) 

 

Rata de 

reducere 

(%) 

 

Genotipul 

 

NETRATAT  

Producţia 

realizată 

(kg/ha) 

 

TRATAT 

Producţia 

estimată 

(kg/ha) 

 

Rata de 

reducere 

(%) 

 

1 T.66-12 10994 6919 37.07 T.100-01 10280 5770 43.87 

2 T.143-11 10918 7607 30.33 APACHE 9920 6239 37.11 

3 T.145-11 10779 4708 56.32 T.86-12 9703 6974 28.13 

4 MIRANDA 10770 5720 46.89 T.66-12 9486 6976 26.46 

5 T.83-10 10704 6081 43.19 T.216-03 9460 8258 12.71 

6 EXOTIC 10616 5389 49.24 T.39-12 9443 6545 30.69 

7 ANDRADA 10563 8054 23.75 MIRANDA 9380 6675 28.84 

8 APACHE 10410 8015 23.01 T.53-12 9307 7575 18.61 

9 T.118-11 10405 7582 27.13 EXOTIC 9235 5678 38.52 

10 PARTENER 10362 6316 39.05 ESENTIAL 9200 5983 34.97 

11 RETEZAT 10362 4937 52.35 T.74-12 9176 5840 36.36 

Continuare Tabel 4 

12 T.83-05 10309 4106 60.17 DUMBRAVA 9166 6538 28.67 

13 DUMBRAVA 10268 6968 32.14 T.38-12 9138 6191 32.25 

14 T.99-11 10264 7132 30.51 T.60-12 9121 7258 20.43 

15 T.136-03 10180 7736 24.01 T.52-12 9113 4451 51.16 

16 T.61-12 10153 5977 41.13 T.49-12 9102 6678 26.63 

17 T.216-03 10136 4958 51.09 T.19-11 9100 6486 28.73 

18 T.29-12 10130 6468 36.15 T.45-12 9099 6267 31.12 

19 LITERA 10118 6628 34.49 T.125-11 9069 6824 24.75 

20 JOSEF 10110 4396 56.52 T.64-12 9006 7823 13.14 
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Fig. 7. Distribuţia genotipurilor de grâu de toamnă luate în studiu după producţia realizată 
în anul 2014 (Turda, 2014) 

 

Fig. 8. Distribuţia genotipurilor de grâu de toamnă luate în studiu după producţia realizată 

în anul 2015 (Turda, 2015) 

 

4.2 REZULTATE PRIVIND INDICII DE CALITATE LA GENOTIPURILE DE GRÂU 

DE TOAMNĂ LUATE ÎN STUDIU LA S.C.D.A. TURDA  

 Studiul calitativ a fost efectuat la peste 100 de genotipuri de grâu de toamnă de 

provenienţă străină şi autohtonă cultivate în condiţiile pedoclimatice existente în câmpul 

de experimentare al SCDA Turda în anii agricoli 2013- 2014, 2014-2015. 
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 Grâul destinat fabricării pastelor făinoase, trebuie să aibă un conţinut redus de 

cenuşă, moderat de amidon, iar conţinutul de proteine diferă în funcţie de tipul tăiţeilor 

fabricaţi (SAINT PIERRE C. et al, 2007; CROSBIE and ROSS, 2004; HOU, 2001) 

Pentru a aprecia calitatea şi digestibilitatea dată de compoziţia chimică a bobului 

(MORAR şi colab., 1997; CEAPOIU şi colab., 1984)  la genotipurile de grâu de toamnă 

luate în studiu, au fost determinate cele mai importante valori prin utilizarea unor metode 

fizico-chimice standardizate cum ar fi: conţinutul de proteină (%); glutenul umed (GU 

%); conținut de cenușă (%); umiditatea relativă (UR %); conținut de grăsime (%); 

conținut de amidon (%); fibre (%); NCDG (activitatea enzimatică a celulazei, %); NDF 

(fibre detergent neutre, %); ADF (fibre detergent acide, %). 

4.2.1. Analiza conţinutului de proteine 

 Climatele secetoase favorizează acumularea proteinelor în bob, fiind menţionată în 

literatura de specialitate existenţa unei corelaţii negative între producţia de boabe şi 

conţinutul în proteină (MUNTEAN şi colab., 2014). 

 Unul din obiectivele prevăzute în programele de ameliorare îl reprezintă crearea 

de genotipuri de grâu cu un conţinut ridicat în proteină, care să realizeze producţii 

ridicate şi stabile. 

 De-a lungul timpului s-au efectuat numeroase studii privind variabilitatea 

conţinutului de proteine la grâu în diferite condiţii de cultură,  fără fertilizare, dar şi pe 

diferite nivele de fertilizare (VOGEL et al., 1973;  HRUSKOVA et al., 2000; HUSSAIN 

et al., 2006; MARQUE et al. 2004).  

În tabelul 5 se redau parametrii de variabilitate pentru conţinutul în proteine 

înregistrat la 125 de genotipuri de grâu de toamnă, în anul 2014, respectiv 143 de 

genotipuri de grâu de toamnă analizate în anul 2015. Se poate observa că, în medie, 

genotipurile analizate în anul 2015 au înregistrat un conţinut în proteine mai ridicat 

(13,34 % pentru genotipurile supuse desicării chimice, respectiv 12,6 pentru genotipurile 

nedesicate) faţă de valorile medii ale conţinutului în proteine înregistrat de cele 125 de 

genotipuri analizate în anul 2014 (10,36 pentru genotipurile desicate; 8,38 pentru 

genotipurile nesupuse stresului hidric). Valorile medii superioare în cazul genotipurilor 

desicate chimic, comparativ cu genotipurile nesupuse secetei artificiale confirmă ideea 

potrivit căreia climatele secetoase favorizează acumularea proteinei în bob. Conţinutul în 
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proteine analizat pentru cele 125 de genotipuri de grâu de toamnă tratate cu NaClO3 în 

anul 2014, a avut o amplitudine de variaţie de 5,3 % cu limita superioară de 13,7% şi cea 

inferioară de 8,4%. Ȋn cazul genotipurilor netratate, amplitudinea de variaţie a fost de 5% 

cu valori cuprinse între 6,4% şi 11,4%. În anul 2015, genotipurile analizate, în urma 

desicării chimice au avut o amplitudine de variaţie de 4,15%, cu valoarea cea mai mică 

pentru conţinutul în proteine de 11,45%, valoarea maximă, în acest caz fiind de 15,60%. 

Referitor la valorile experimentale obţinute, în anul 2015, pentru genotipurile netrate, 

putem afirma că şirul de valori a fost cuprins între 10,67% şi 15,03% cu o amplitudine de 

variaţie de  4,36%. După SZEKELY şi colab. (2010),  dintre genotipurile studiate, cele 

mai valoroase ca şi conţinut în proteine sunt cele care au atins valori cuprinse între medie 

şi valoarea maximă a amplitudinii de variaţie.  

 Valoarile mai mici ale abaterilor standard din anul 2015 faţă de anul 2014 indică o 

mai mare apropiere a valorilor distincte faţă de media lor în cel de-al doilea an 

experimental.  

 Coeficientul de variabilitate sub 10%, în cazul genotipurilor netratate din anul 

2014, precum şi în cazul ambelor variante de cultură ale genotipurilor studiate în anul 

2015 indică o variabilitate  mică a repartiţiei statistice. Valorile obţinute la genotipurile 

cărora le-a fost indusă seceta, în primul an experimental, prezintă o variabilitate mijlocie. 

Tabelul 5 
Parametrii  variabilităţii pentru conţinutul în proteine la genotipurile  de grâu de toamnă 

luate în studiu (Turda, 2014-2015) 

 

 

 

 Conţinut în proteine (%) 

Turda, 2014 

Conţinut în proteine (%) 

Turda, 2015 

Tratat Netratat  Tratat Netratat  

Populaţia statistică 125 genotipuri 125 genotipuri 143 genotipuri 143 genotipuri 

Media 10,36 8,58 13,34 12,60 

Amplitudinea de variaţie 5,3 5 4,15 4,36 

Asimetria 0,6 0,82 0,28 0,61 

Abaterea standard 1,09 0,78 0,74 0,88 

Amplitudinea de 

variaţie 

Minim 8,4 6,4 11,45 10,67 

Maxim 13,7 11,4 15,60 15,03 

Coeficientul de variaţie (s%) 10,52 9,09 5,54 6,98 
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Fig. 9. Distribuţia genotipurilor de grâu de toamnă studiate după conţinutul în proteine 

(Turda, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Distribuţia genotipurilor de grâu de toamnă studiate după conţinutul în proteine 

(Turda, 2015) 
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 Din figurile 9 şi 10 se poate observa distribuţia genotipurilor de grâu de toamnă 

luate în studiu după conţinutul în proteine, în fiecare dintre cei 2 ani experimentali. Dacă 

în anul 2014, majoritatea genotipurilor nedesicate chimic (71) au avut un conţinut în 

proteine mai mic de 9,6%, cel de-al doilea an experimental a avut 54 de genotipuri cu un 

conţinut în proteine cuprins între 12,2-12,7%. Situaţie similară regăsim şi în cazul 

genotipurilor supuse stresului chimic. Astfel, dacă în anul 2014 doar 5 genotipuri au avut 

valori ale conţinutului în proteine de 13-14%, în anul 2015, 18 dintre cele 143 de 

genotipuri analizate au depăşit 14% în ceea ce priveşte conţinutul în proteine. 

 Se poate observa, astfel, atât influenţa desicantului asupra acestui índice de calitate 

cât şi a condiţilor climatice diferite din cei doi ani experimentali. 

Tabelul 6 

Genotipurile  de grâu de toamnă cultivate la SCDA Turda,  cu valoarea cea mai ridicată 

pentru conţinutul de proteine (Turda, 2014-2015) 

 2014 2015 

Nr. 
Crt. 

TRATAT cu NaClO3 NETRATAT TRATAT cu NaClO3 NETRATAT 

Genotipu 
 

Conţinutul 
de proteine 

(%) 
Genotipul 

Conţinutul de 
proteine (%) 

Genotipul 
Conţinutul 
de proteine 

(%) 
Genotipul 

Conţinutul 
de proteine 

(%) 

1 GK. Kalasz 13,7 Apullum 11,4 Gk. Kalasz 15,6 Bezostaia 15,03 
2 T.265- 01 13,4 T.265- 01 11,4 Kolo 15,32 Pitar 14,95 
3 Gruia 13,1 Capo 10,8 Bezostaia 15,13 Arnold 14,85 
4 Pitar 13 Aniversar 10,3 Spornic 15,04 Apullum 14,76 
5 Apullum 12,9 T.49-12 10,1 Element 14,86 Ariesan 14,67 
6 Aniversar 12,4 T.126- 11 10 T.163-12 14,71 Kolo 14,44 
7 Bezostaia 12,4 T.54- 01 9,9 T.52-12 14,7 Spornic 14,37 
8 Josef 12 T.65-11 9,9 Arnold 14,59 Turda 2000 14,32 
9 Serina 11,9 Rovine 9,8 T.9-12 14,46 Josef 14,26 
10 T.23- 12 11,9 Bezostaia 9,7 T.143-11 14,45 Capo 14,26 
11 T.54- 01 11,7 GK. Kalasz 9,5 Pitar 14,44 Flamura 85 14,23 
12 Gallio 11,7 T.136- 03 9,5 Josef 14,41 T.109-11 13,9 
13 Exotic 11,6 T.27-12 9,5 Capo 14,4 T.17-12 13,88 
14 Boema 11,6 Josef 9,3 Aniversar 14,37 Aniversar 13,86 
15 Delabrad 11,6 T.55- 01 9,3 T.17-12 14,36 Retezat 13,79 
16 Pratener 11,6 T.56-12 9,3 Renan 14,33 T.125-11 13,78 
17 Turda 95 11,5 T.74-12 9,3 Turda 2000 14,27 T.77-02 13,68 
18 Spornic 11,5 Otilia 9,2 Gruia 14,2 Glosa 13,61 
19 T.94-12 11,5 Pitar 9,2 Cubus 14,09 Dropia 13,59 
20 Faur 11,4 Andrada 9,2 Dropia 14,07 T.163-12 13,52 

  

În tabelul 6 sunt prezentate primele 20 de genotipuri de grâu de toamnă, cu cel mai 

ridicat  conţinut în proteine, în cei 2 ani experimentali. Atât în primul an experimental, 

cât şi în cel de-al doilea, se remarcă soiul GK. Kalasz care, în condiţii de sectă indusă 

artificial, a înregistrat cele mai ridicate valori pentru conţinutul în proteine. Printre 

primele 20 de genotipuri cu cele mai ridicate valori ale conţinutului în proteine, în ambii 
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ani experimentali, se regăseşte soiul Bezostaia, folosit, de obicei, ca şi martor în ceea ce 

priveşte calitatea, precum şi soiurile: Apullum, Capo, Aniversar, Josef şi Pitar. 

 

4.3. CORELAŢII ÎNTRE PRINCIPALELE ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE ŞI 

UNELE ÎNSUŞIRI DE CALITATE LA GENOTIPURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ 

LUATE ÎN STUDIU LA S.C.D.A. TURDA 

  Calculul coeficienţilor de corelaţie este esenţial pentru a determina gradul de 

asociere al elementelor de productivitate şi al caracterelor de calitate studiate la peste 100 

de genotipuri de grâu de toamnă. Ȋn cadrul programelor de ameliorare, calculul 

corelaţiilor ajută la identificarea de genitori valoroşi utilizaţi mai apoi în încrucişări 

pentru ameliorarea unui anumit caracter stabilit ca şi obiectiv. 

 Atât pentru boabele obţinute de la plantele tratate cât şi de la cele netratate se 

poate observa existenţa unor corelaţii semnificative între caracterele studiate. Corelaţii 

pozitive sunt prezentate şi în literatura de specialitate între conţinutul de proteină şi 

gluten umed  (KHATTAK et al., 2005; HRUSKOVA et al., 2000). Se poate observa, din 

Tabelul 5, o corelaţie foarte semnificativ pozitivă mai ridicată la proba obţinută din 

bobele de grâu tratate, între conţinutul de proteină şi gluten (r=0,812***), faţă de proba 

analizată din seminţele obţinute de la plantele cultivate în condiţii normale de cultură 

(r=0,747***). 

 Corelaţii pozitive comune ambelor variante de cultură au fost determinate între: 

• conţinutul de proteină şi cenuşă,  

• conţinutul de proteină şi gluten umed,  

• conţinutul de cenuşă şi gluten umed,  

• conţinutul de grăsimi AH şi umiditate,  

• conţinutul de grăsimi EE şi fibre,  

• conţinutul de grăsimi EE şi NDF,  

• conţinutul de NCGD şi amidon.  

 Ȋn timp ce corelaţiile dintre: conţinutul de proteină şi cenuşă, conţinutul de 

proteină şi gluten umed, cenuşă şi gluten umed, grăsimi EE şi NDF, NCGD şi amidon, 

obţinute din seminţele plantelor tratate au înregistrat valori pozitive superioare celor 

obţinute din seminţele boabelor nestropite, corelaţiile calculate între: grăsimi AH şi 
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umiditate, grăsimi EE şi fibre au înregistrat, la seminţele tratate, valori pozitive inferioare 

celor înregistrate la seminţele netratate.  

 Referitor la corelaţiile negative comune ambelor variante de cultură, prezentate în 

tabelele 7 şi 8, se poate observa o relaţie negativă strânsă între:  

• conţinutul de proteină şi grăsimi EE; 

• conţinutul de proteină şi amidon; 

• conţinutul de cenuşă şi grăsimi EE; 

• conţinutul de gluten umed şi grăsimi EE; 

• conţinutul de grăsimi EE şi amidon; 

• conţinutul de NCGD şi NDF; 

• conţinutul de NDF şi amidon. 

Dacă la genotipurile nesupuse stresului hidric, se constată existenţa unor corelaţii 

pozitive nesemnificative din punct de vedere statistic între masa boabelor/ spic şi 

conţinutul de NCGD precum şi între masa boabelor/ spic şi conţinutul în amidon, 

inducerea artificială a secetei determină apariţia unor legături pozitive mai strânse între 

caracterele menţionate anterior prin obţinerea unor valori ale coeficienţilor de corelaţie 

foarte semnificativ pozitive. Situaţie similară o regăsim pentru relaţia dintre MMB şi 

conţinutul în umiditate, MMB şi conţinutul în NCGD, precum şi pentru relaţia dintre 

MMB şi conţinutul în amidon. Dacă la genotipurile netratate între elementele amintite 

anterior există corelaţii nesemnificative din punct de vedere statistic, seceta determină 

apariţia unor legături strânse cu valori ale coeficienţilor de corelaţie semnificativ 

pozitive, respectiv foarte semnificativ pozitive.  

Ȋn ceea ce priveşte corelaţiile negative existente între: masa boabelor/ spic şi 

conţinutul în fibre, masa boabelor în spic şi ADF, masa boabelor în spic şi ASM, precum 

şi între masa boabelor în spic şi NDF, inducerea secetei determină trecerea de la 

corelaţiile negative nesemnificative din punct de vedere statistic la existenţa unor 

corelaţii negative mai strânse cu valori foarte semnificativ negative obţinute pentru 

coeficienţii de corelaţie calculaţi. Aceeaşi situaţie se întâlneşte pentru corelaţiile negative 

dintre MMB şi conţinutul în proteine, MMB şi conţinutul în cenuşă, MMB şi conţinutul 

în ADF, MMB şi conţinutul în ASM, MMB şi conţinutul în fibre precum şi pentru MMB 

şi conţinutul în NDF. 
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Tabelul 7 

Coeficienţii de corelaţie (r) dintre  elementele de productivitate analizate şi principalii indici de calitate  
la genotipurile de grâu de toamnă tratate cu NaClO3 (Turda, 2014-2015) 

r5%= 0,20                                                               r1%=  0,26                                                                                         r0,1%= 0,29 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterul 
 

1.Numărul 
de boabe/ 

spic 
 

2.Masa 
boabelor/ 

spic 
 

3.MMB 
 

4. 
Conţinutul 
în proteină 

(%) 
 

5. 
Conţinutul 
în cenuşă 

(%) 
 

6. 
Conţinutul 
în gluten 
umed (%) 

Wet  

7. 
Conţinutul 

în fibre 
detergent 
acide (%) 

 

8. 
Conţinutul 

în ASM 
(%) 

 

9. 
Conţinutul 
în grăsimi 
AH (%) 

 

10. 
Conţinutul 
în grăsimi 

EE 
 

11. 
Conţinutul 

în fibre 
(%) 

 

12. 
Umiditate 

(%) 
 

13. 
Conţinutul 
în NCGD 

(%) 
 

14. 
Conţinutul 

în fibre 
detergent 
neutere 

(%) 
 

15. 
Conţinutul 
în amidon 

(%) 
 

1 1               
2 0.555*** 1              

3 -0.119 0.754*** 1             

4 0.179 -0.144 -0.328000 1            

5 0.032 -0.199 -0.2560 0.498*** 1           

6 0.100 -0.058 -0.153 0.812*** 0.729*** 1          

7 0.079 -0.300000 -0.427000 0.180 0.113 0.011 1         

8 0.083 -0.437000 -0.589000 0.486*** 0.246*** 0.233* 0.686*** 1        

9 -0.067 0.090 0.162 -0.568000 -0.754000 -0.807000 -0.108 -0.2130 1       

10 -0.110 -0.109 -0.038 -0.483000 -0.525000 -0.769000 0.193 0.171 0.751*** 1      

11 0.005 -0.310000 -0.380000 0.043 0.035 -0.177 0.646*** 0.784*** 0.092 0.371*** 1     

12 -0.030 0.158 0.205* -0.484000 -0.513000 -0.509000 0.109 -0.439000 0.610*** 0.264** -0.150 1    

13 0.003 0.388*** 0.468*** -0.125 0.080 0.122 -0.862000 -0.705000 -0.097 -0.325000 -0.660000 -0.189 1   

14 -0.031 -0.331000 -0.367000 -0.2210 -0.2480 -0.492000 0.567*** 0.621*** 0.429*** 0.630*** 0.806*** 0.150 -0.764000 1  

15 -0.057 0.300*** 0.416*** -0.343000 0.150 -0.032 -0.777000 -0.757000 -0.086 -0.2540 -0.648000 -0.127 0.852*** -0.622000 1 
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Tabelul 8 
Coeficienţii de corelaţie (r) dintre  elementele de productivitate analizate şi principalii indici de calitate  

la genotipurile de grâu de toamnă netratate cu NaClO3  (Turda, 2014-2015) 

r5%= 0,20                                                               r1%=  0,26                                                                                         r0,1%= 0,29 

Caracterul 
 

1.Numărul 
de boabe/ 

spic 
 

2.Masa 
boabelor/ 

spic 
 

3.MMB 
 

4. 
Conţinutul 
în proteină 

(%) 
 

5. 
Conţinutul 
în cenuşă 

(%) 
 

6. 
Conţinutul 
în gluten 
umed (%) 

Wet  

7. 
Conţinutul 

în fibre 
detergent 
acide (%) 

 

8. 
Conţinutul 

în ASM (%) 
 

9. 
Conţinutul 
în grăsimi 
AH (%) 

 

10. 
Conţinutul 
în grăsimi 

EE 
 

11. 
Conţinutul 
în fibre (%) 

 

12. 
Umiditate 

(%) 
 

13. 
Conţinutul 
în NCGD 

(%) 
 

14. 
Conţinutul 

în fibre 
detergent 

neutere (%) 
 

15. 
Conţinutul 
în amidon 

(%) 
 

1 1               
2 0.696*** 1              

3 -0.107 0.635*** 1             
4 0.066 0.017 -0.041 1            
5 0.020 -0.039 -0.064 0.356*** 1           

6 0.043 0.085 0.086 0.747*** 0.697*** 1          

7 -0.002 -0.092 -0.125 0.261** 0.172 0.255* 1         

8 -0.042 -0.124 -0.108 0.434*** 0.232* 0.345*** 0.742*** 1        

9 0.113 0.065 -0.032 -0.392000 -0.547000 -0.760000 -0.27300 -0.27400 1       

10 0.019 -0.093 -0.161 -0.439000 -0.489000 -0.819000 -0.079 -0.025 0.810*** 1      

11 0.047 -0.106 -0.168 0.269** 0.179 0.066 0.459*** 0.687*** 0.076 0.179 1     
12 -0.062 -0.058 -0.014 0.108 0.198 0.149 -0.159 -0.012 -0.072 -0.113 0.012 1    
13 0.050 0.169 0.191 -0.110 -0.125 -0.122 -0.868000 -0.621000 0.265** -0.008 -0.28500 0.162 1   

14 0.121 -0.026 -0.149 -0.180 -0.106 -0.399000 0.359*** 0.450*** 0.446*** 0.544*** 0.692*** -0.076 -0.391000 1  

15 0.018 0.113 0.134 -0.398000 0.166 -0.156 -0.757000 -0.701000 0.103 -0.080 -0.429000 0.119 0.646*** -0.29000 1 
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4.4. ANALIZA REGRESIILOR DINTRE ÎNSUŞIRILE STUDIATE LA GENOTIPURILE 

DE GRÂU DE TOAMNĂ CORELATE POZITIV ÎN AMBELE VARIANTE DE 

CULTURĂ (TRATATE ŞI NETRATATE) 

Pentru a evidenţia corelaţiile pozitive comune ambelor variante de cultură, 

determinate între diferitele caractere de calitate şi elemente de productivitate, s-a recurs la 

calcularea şi la prezentarea grafică a regresiilor. 

 

4.4.1 Relaţia dintre masa boabelor/ spic şi numărul de boabe/ spic 

În figura 11 este redată relaţia dintre numărul de boabe/ spic şi masa boabelor/ spic la 

126 genotipuri de grâu de toamnă, în anul 2014,  prin valorile foarte semnificativ pozitive 

ale coeficienţilor de corelaţie: r=0,551*** (pentru genotipurile tratate) respectiv r=0,689*** 

(pentru genotipurile netratate). Dreptele de regresie ascendente, cu pantele b=0,0271 (la 

genotipurile tratate), respectiv b=0,0414 (la genotipurile netratate) arată relaţia direct 

proporţională dintre numărul de boabe/ spic şi masa boabelor/ spic. Ȋn cazul genotipurilor 

tratate, creşterea cu o unitate a numărului de boabe/ spic determină creşterea cu 0,027 unităţi 

a greutăţii boabelor/ spic în timp ce la genotipurile netratate, cel din urmă caracter prezentat 

creşte cu 0,0414 unităţi concomitent cu creşterea cu o unitate numărului de boabe/spic. 

Coeficientul de determinaţie R2=0,3039 al genotipurilor tratate arată că variaţia masei 

boabelor în spic depinde în proporţie de 30,39% de variaţia numărului de boabe/spic. Pentru 

genotipurile netratate R2=0,475, 47% din numărului de boabe/spic, contribuie la variaţia 

greutăţii boabelor/spic.  

Relaţia dintre cele două elemente de productivitate analizate la cele 143 de genotipuri 

de grâu de toamnă în anul 2015, prezentată în Figura 12, este redată prin valorile 

coeficienţilor de corelaţie, foarte semnificativ pozitive, superioare valorilor înregistrate în 

anul experimental precedent şi anume: r=0,851*** (la genotipurile tratate) respectiv 

r=0,891*** (la genotipurile netratate. Variaţia masei boabelor/ spic, în acest an, depinde în 

proporţie de 72,46% de variaţia numărului de boabe/ spic la genotipurile supuse stresului 

hidric (R= 0,7246). Coeficientul de determinaţie R= 0,891 al genotipurilor netratate arată că, 

în acest caz, există o dependenţă mai mare a variaţiei masei boabelor/ spic faţă de variaţia 
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numărului de boabe/ spic. Se evidenţiază astfel importanţa acestor elemente de 

productivitate pentru capacitatea de producţie a unul genotip. Coeficienţii de regresie 

calculaţi în acest an arată că, în cazul genotipurilor tratate, creşterea cu o unitate a numărului 

de boabe/ spic la genotipurile tratate determină creşterea cu 0,039 unităţi a masei boabelor/ 

spic. Pentru genotipurile netratate, masa boabelor/ spic creşte cu 0,048 unităţi la creşterea cu 

o unitate a numărului de boabe/ spic. 

Se observă, astfel, o influenţă a desicantului asupra relaţiei dintre cele două elemente 

de productivitate, în ambii ani experimentali, în condiţii de secetă, existând o dependenţă 

mai redusă a variaţiei masei boabelor/ spic faţă de variaţia numărului de boabe/ spic. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 11. Relaţia dintre numărul de boabe/ spic şi greutatea boabelor/ spic la 126 genotipuri 

de grâu de toamnă (Turda, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Relaţia dintre numărul de boabe/ spic şi masa boabelor/ spic la 143 genotipuri de 

grâu de toamnă  (Turda, 2015) 
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4.4.2 Relaţia dintre masa boabelor/spic şi MMB 

Reprezentarea grafică a relaţiei dintre masa boabelor/ spic şi MMB, pentru anul 2014,  

prezentată în Figura 13 arată existenţa unei corelaţii pozitive, foarte semnificative în ambele 

variante de cultură cu valoarea coeficientului de corelaţie de r= 0,777***, la genotipurile 

desicate, respectiv de r= 0,681***, la genotipurile netratate.  Se observă existenţa unei relaţii 

mai strânse între aceste două elemente, în condiţii de secetă. 

Dreptele cu pante ascendente, având coeficienţii de regresie cu valorile b=0,039 (la 

genotipurile desicate chimic), respectiv b=0,040 (la genotipurile netratate), indică relaţia 

direct proporţională dintre aceste două elemente. Creşterea cu o unitate a MMB-ului, la 

genotipurile supuse stresului hidric determină creşterea cu 0,039 unităţi a greutăţii boabelor/ 

spic. La genotipurile netratate, creşterea cu o unitate a MMB-ului determină creşterea cu 

0,040 unităţi a greutăţii boabelor. 

Coeficientul de determinaţie R2= 0,6038 al genotipurile cărora le-a fost indusă seceta 

arată că variaţia masei boabelor/ spic depinde în proporţie de 60,38% de variaţia MMB-ului. 

Raportându-ne la valoarea obţinută pentru coeficientul de determinaţie al genotipurilor 

nestropite R2=0,465 putem afirma că din variaţia totală a MMB-ului, 46,5% determină 

variaţia masei boabelor/spic. 

Figura 14 redă relaţia dintre masa boabelor/ spic şi MMB la 143 de genotipuri de grâu 

de toamnă studiate la S.C.D.A Turda, în anul 2015. Se remarcă existenţa unor legături mai 

puţin strânse între aceste două elemente analizate, faţă de anul precedent, prin valori 

inferioare ale coeficienţilor de corelaţie (r= 0,513***, pentru genotipurile desicate; 

r=0,327*** pentru genotipurile netratate). Valorile mai mici obţinute şi pentru coeficienţii 

de determinaţie, în acest an (R2=0,2638 pentru genotipurile desicate; R2=0,1075 pentru 

genotipurile netratate) subliniază dependenţa mai redusă a variaţiei masei boabelor/ spic faţă 

de variaţia MMB-ului.  

Ȋn ceea ce priveşte coeficienţii de regresie calculaţi pentru cele 143 de genotipuri 

studiate în anul 2015, creşterea cu  o unitate a MMB-ului la genotipurile desicate determină 

creşterea cu 0,046 unităţi a masei boabelor/ spic, în timp ce creşterea cu o unitate a MMB-
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ului, pentru genotipurile netratate determină creşterea cu 0,037 unităţi a masei boabelor/ 

spic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Relaţia dintre  greutatea boabelor/ spic şi MMB la 126 genotipuri de grâu de toamnă 

(Turda, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Relaţia dintre  greutatea boabelor/ spic şi MMB la 143 genotipuri de grâu de toamnă 

(Turda, 2015) 
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4.5. ANALIZA REGRESIILOR DINTRE ÎNSUŞIRILE STUDIATE LA CELE 103 

GENOTIPURI DE GRÂU DE TOAMNĂ CORELATE NEGATIV ÎN AMBELE 

VARIANTE DE CULTURĂ (TRATATE ŞI NETRATATE) 

 

4.5.1 Relaţia dintre conţinutul de proteină şi amidon  

 Figurile 15 şi 16 redau relaţia dinţre conţinutul în proteine şi amidon la 103 

genotipuri analizate în anul 2014, respectiv 143 de genotipuri analizate în anul 2015. Se 

observă existenţa unor legături corelate negativ foarte semnificative în ambii ani atât pentru 

genotipurile desicate cât şi pentru cele nedesicate. Dacă în anul 2014, în cazul genotipurilor 

desicate, conţinutul în proteine variază în funcţie de conţinutul de amidon în proporţie de 

15,09%, în anul 2015 variaţia conţinutului în amidon determină variaţia conţinutului în 

proteine în proporţie de aproximativ 3,27%. În ceea ce priveşte variaţia conţinutului în 

proteine raportată la variaţia conţinutului în amidon, pentru genotipurile netratate, rezultă că 

prima dintre ele depinde de cea de-a doua în proporţie de 14,83% în anul 2014, respectiv 

17,33%, în anul 2015. 

 Coeficientul de regresie calculat în anul 2014 pentru genotipurile desicate chimic (-

0,2297) a fost inferior valorii determinate pentru aceleaşi genotipuri în cel de-al doilea an 

experimental (-0,0704), semnificând scăderea cu 0,22 unităţi a conţinutului în proteine 

concomitent cu creşterea cu o unitate a conţinutului în amidon, în anul 2014, respectiv 

scăderea cu 0,07 unităţi a conţinutului în proteine în timpul creşterii cu o unitate a 

conţinutului în amidon. În ceea ce priveşte genotipurile netratate, coeficientul de regresie 

calculat în anul 2014 a fost b=-0,186 mai mic decât valoarea calculată la cele 143 de 

geotipuri nesupuse stresului  chimic, b=-0,1824. 

 Se poate observa din cele două grafice că în anul 2015 dreptele de regresie grupează 

genotipurile în jurul unor  valori apropiate. 
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Fig. 15. Relaţia dintre conţinutul de proteine şi conţinutul de amidon la 103 genotipuri de 

grâu de toamnă (Turda, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Relaţia dintre conţinutul de proteine şi conţinutul de amidon la 143 genotipuri de 

grâu de toamnă (Turda, 2015) 
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4.5.2 Analiza varianţei pentru masa boabelor în spic 

 În tabelul 9 se redă analiza varianţei pentru masa boabelor în spic la cele 41 de 

genotipuri de grâu de toamnă luate în studiu. Valoarea testului F foarte semnificativă, 

calculată pentru factorii genotip (G), an (A) şi desicare (D), dar şi pentru interacţiunea dintre 

ei indică o contribuţie mare a acestora în varianţa totală. 

 Valorile foarte semnificative ale probei F ne-au determinat să prezentăm diferenţele 

semnalate între genotipuri în cadrul tabelului 11. Se observă că majoritatea genotipurilor de 

grâu de toamnă luate în studiu au realizat, în urma desicării, o greutate a boabelor în spic 

foarte semnificativ negativă faţă de genotipurile tratate. Se remarcă soiul Arieşan, singurul 

care a realizat  o masa a boabelor în spic, în urma desicării, cu o valoare distinct semnificativ 

negativă faţă de varianta netratată. 

Diferenţele obţinute pentru masa boabelor/ spic în anii 2014 şi 2015, faţă de media 

anilor experimentali, au fost foarte semnificativ negative (2014000) şi foarte semnificativ 

pozitive (2015***) (Tabelul 10). Aceste difereţe indică influenţa factorului an asupra acestui 

element de productivitate. 

Tabelul 9 
Analiza varianţei pentru numărul de boabe în spic la 126 de genotipuri din colecţia de grâu 

de toamnă (Turda 2014)  
Cauza variabilităţii 

 

SP 
Square sum 

GL 
Degree of 
freedom 

s2 

Medium square 

F 
F test 

Genotipuri (G) 
 

12,53323 40 0,31333 7,999*** 

An (A) 
 

37,00436 1 37,00436    1245,516*** 

GxA 12,38901                    40 0,30973      10,425*** 
Desicare (D) 
 

45,62387                      1 45,62387 1444,113*** 

GxD 1,94429                    40 0,04861       1,539*** 
GxAxD 2,83061                    40 0,07077       2,240*** 
Repetiţia (R) 
 

0,01357                  1 0,01357  

GxR 1,56694                  40  0,03917  
AxR 0,01599                   1 0,01599  
GxAxR 1,20213                  40 0,03005  
DxR 0,00461                   1 0,00461  
GxDxR                     0,86000                    40 0,02150  
AxDxR 0,00349                     1 0,00349  
GxAxDxR 1,72252                    40 0,04306  
Eroare genotip 
 

1,56694                    40 0,03917  

Eroare an 
 

1,21811                    41 0,02971  

Eroare desicare 
 

2,59063                    82 0,03159  

Total 118,12560         327   
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Tabelul 10  

Influenţa factorilor an şi desicare chimică  asupra masei boabelor/ spic la genotipurile de 

grâu de toamnă luate în studiu (Turda 2014-2015) 

Sursa variaţiei 
Source of variance 

Simbol 
Symbol 

Media masei 
boabelor/spic (g) 
Average of grain 
weight/ spike (g) 

% 
Diferenţa faţă de 

martor 
Difference 

Semnificaţia 
Significance 

An Year 
Media anilor 
Average of years 

A0 1,84 100,0 0,00 Mt. 

2014 A1 1,51 81,8 -0,34 000 
2015 A2 2,18 118,2 0,34 *** 
                                                                                      DL (p 5%)= 0,04 

                                                                                     DL (p 1%)= 0,05 
DL (p 0,1%)= 0,07  

Desicare chimică Chemical desiccation 
Desicare chimică 
Chemical desiccation 

D1 1,47 66,3 -0,75 000 

Fără desicare 
Without desiccation 

D2 2,21 100,0 0,00 Mt. 

                                                                                      DL (p 5%)= 0,04 
                                                                                     DL (p 1%)= 0,05 

                                                          DL (p 0,1%)= 0,07 

 

Tabelul 11 

Semnificaţia diferenţelor la 41 de genotipuri de grâu de toamnă studiate sub aspectul masei 

boabelor în spic  

Nr. 
crt. 

 

Genotipul 
 

Masa boabelor ȋn spic 
Grain weight per spike 

Valoarea relativă 
faţă de Mt. (%) 

 

Semnificaţia 
diferenţei faţă de 

varianta fără 
tratament (Mt)  

Desicare 
 

Fără tratament 
(Mt.) 

1. ARIEŞAN 1,49         1,87 79,4 -0,3900 
2. ESENTIAL 1,78 2,45 72,8 -0,67000 
3. ARDEAL 1,45 2,31 62,9 -0,86000 
4. FAUR 1,41 2,03 69,5 -0,62000 
5. IZVOR 1,37 2,14 63,8 -0,78000 
6. GRUIA 1,41 2,12 66,7 -0,71000 
7. ROVINE 1,00 1,87 53,5 -0,87000 
8. FLAMURA85 1,24 2,14 57,7 -0,90000 
9. GLOSA 1,37 2,17 63,1 -0,80000 
10. DELABRAD 1,04 1,97 53,1 -0,92000 
11. TURDA 95 1,66 2,37 70,3 -0,70000 
12. APACHE 1,36 2,00 68,0 -0,64000 
13. DROPIA 1,73 2,20 78,7 -0,47000 
14. GASPAROM 1,82 2,47 73,6 -0,65000 
15. ANDRADA 1,66 2,14 77,3 -0,49000 
16. APULLUM 1,68 2,18 77,0 -0,50000 
17. CRISTINA 1,26 1,84 68,5 -0,58000 
18. BEZOSTAIA 1,24 1,90 65,0 -0,67000 
19. JOSEF 1,18 2,13 55,0 -0,96000 



Ing. Cazacu Anca- Camelia (Urdă)                                                                 Rezumat al tezei de doctorat 

 39

Continuare Tabel 11 
20. DUMBRAVA 1,84 2,64 69,8 -0,80000 
21. CAPO 1,65 2,27 72,5 -0,62000 
22. SERINA 1,49 2,29 65,2 -0,79000 
23. RETEZAT 1,21 2,15 56,0 -0,95000 
24. LITERA 1,29 2,13 60,8 -0,83000 
25. BOEMA 1,19 2,10 56,6 -0,91000 
26. SPORNIC 1,62 2,43 66,7 -0,81000 
27. CODRU 1,75 2,52 69,6 -0,76000 
28. T.150-11 1,60 2,69 59,3 -1,10000 
29. GALLIO 1,54 2,41 63,7 -0,87000 
30. PITAR 1,76 2,45 71,7 -0,69000 
31. MIRANDA 1,68 2,42 69,5 -0,74000 
32. RENAN 1,47 2,03 72,3 -0,56000 
33. RODITOR 1,67 2,20 75,9 -0,53000 
34. OTILIA 1,28 2,16 59,4 -0,88000 
35. PARTENER 1,56 2,35 66,5 -0,79000 
36. ANIVERSAR 1,43 2,25 63,6 -0,82000 
37. EXOTIC 1,28 2,22 57,8 -0,93000 
38. CRISANA 1,52 2,39 63,8 -0,87000 
39. DROBETA 1,59 2,39 66,6 -0,80000 
40. ELEMENT 1,28 1,87 68,3 -0,59000 
41. CUBUS 1,40 2,19 64,0 -0,79000 

DL/LSD5% = 0,25   DL/LSD1% = 0,33   DL/LSD0,1% = 0,43 

 În tabelul 12 se prezintă diferenţele identificate la cele 41 de genotipuri de grâu de 

toamnă analizate în ceea ce priveşte masa boabelor/ spic faţă de valoarea medie a acestora. 

Se remarcă soiul Dumbrava care a depăsit varianta martor cu 0,40% având o diferenţă foarte 

semnificativ pozitivă faţă de medie precum şi soiurile: Esenţial, Gasparom, Codru şi linia 

T.150-11, cu diferenţe distinct semnificativ pozitive faţă de medie. 
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Tabelul 12  

Diferenţele celor 41 de genotipuri de grâu de toamnă luate în studiu, pentru masa boabelor/ 

spic,  faţă de medie (Turda, 2014-2015) 

Nr. crt. 
Rank 

Genotipul 
Genotype 

Masa boabelor/ spic 
Grain weight/ spike (g) 

 

% 
Diferenţa 
Difference 

Semnificaţia 
Significance 

MEDIA 1,84        100,0       0,00          Mt. 
42. ARIEŞAN 1,68                   91,2     -0,16 - 
43. ESENTIAL 2.11                      114.7 0.27 ** 
44. ARDEAL 1.88        102.0      0.04           - 
45. FAUR 1.72        93.3     -0.12           - 
46. IZVOR 1.75         95.2     -0.09           - 
47. GRUIA 1.76         95.7     -0.08           - 
48. ROVINE 1.44         77.9     -0.41          000 
49. FLAMURA85 1.69         91.6     -0.15           - 
50. GLOSA 1,77 96,0 -0,07 - 
51. DELABRAD 1,50 81,7 -0,34 00 
52. TURDA 95 2,01 109,4 0,17 - 
53. APACHE 1,68 91,0 -0,17 - 
54. DROPIA 1,97 106,8 0,13 - 
55. GASPAROM 2,14 116,2 0,30 ** 
56. ANDRADA 1,90 103,0 0,06 - 
57. APULLUM 1,93 104,5 0,08 - 
58. CRISTINA 1,55 84,2 -0,29 00 
59. BEZOSTAIA 1,57 85,1 -0,27 00 
60. JOSEF 1,65 89,8 -0,19 - 
61. DUMBRAVA 2,24 141,7 0,40 *** 
62. CAPO 1,96 106,2 0,11 - 
63. SERINA 1,89 102,5 0,05 - 
64. RETEZAT 1,68 91,2 -0,16 - 
65. LITERA 1,71 92,8 -0,13 - 
66. BOEMA 1,64 89,2 -0,20 - 
67. SPORNIC 2,03 110,1 0,19 - 
68. CODRU 2,13 115,8 0,29 ** 
69. T.150-11 2,15 116,5 0,30 ** 
70. GALLIO 1,98 107,2 0,13 - 
71. PITAR 2,10 114,1 0,26 * 
72. MIRANDA 2,05 111,5 0,21 * 
73. RENAN 1,75 95,0 -0,09 - 
74. RODITOR 1,94 105,2 0,10 - 
75. OTILIA 1,72 93,4 -0,12 - 
76. PARTENER 1,95 106,0 0,11 - 
77. ANIVERSAR 1,84 100,1 0,00 - 
78. EXOTIC 1,75 95,0 -0,09 - 
79. CRISANA 1,96 106,2 0,11 - 
80. DROBETA 1,99 107,9 0,14 - 
81. ELEMENT 1,57 85,5 -0,27 00 
82. CUBUS 1,80 97,6 -0,04 - 

DL/LSD5% = 0,20   DL/LSD1% = 0,27   DL/LSD0,1% = 0,35 
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4.6. CLASIFICAREA  GENOTIPURILOR DE GRÂU DE TOAMNĂ LUATE ȊN 

STUDIU, PE NIVELE DE TOLERANŢĂ, ȊN FUNCŢIE DE RATA DE REDUCERE A 

MASEI BOABELOR/ SPIC ŞI A MMB-ULUI.  

 Pentru a stabili recţia genotipurilor de grâu de toamnă luate în studiu privind toleranţa 

acestora la desicarea chimică, s-a realizat o repartizare a acestora, pe nivele, în funcţie de 

rata de reducere a masei boabelor/ spic, precum şi în funcţie de rata de reducere a MMB-

ului, pentru fiecare an experimental.  

 În urma stabilirii a cinci clase de toleranţă pentru rata de reducere a masei boabelor/ 

spic respectiv a MMB-ului, s-a realizat clasificarea genotipurilor luate în studiu pentru 

fiecare an în parte în: genotipuri cu o toleranţă bună la desicarea chimică, genotipuri cu o 

toleranţă mijlocie spre bună, genotipuri cu o toleraţă mijlocie la desicarea chimică, 

genotipuri cu o toleraţă mijlocie spre sensibilă la desicarea chimică respectiv, genotipuri 

sensibile. 

 Din tabelul 13, prezentat mai jos, se poate observa, cu uşurinţă, că în ceea ce priveşte 

rata de reducere a masei boabelor/ spic la genotipurile de grâu de toamnă luate în studiu, în 

anul 2014, 7 prezintă toleranţă foarte bună la desicarea chimică, având o rată de reducere 

cuprinsă în intervalul 2,49-15,49, în timp ce 6 dintre cele 126 de genotipuri analizate sunt 

sensibile la desicarea chimică având o rată de reducere a masei boabelor/ spic de peste 

54,53%. Referitor la genotipurile analizate în anul 2015, se poate afirma că 13 dintre ele au 

prezentat o foarte bună toleranţă la desicarea chimcă, înregistrând valori cuprinse în 

intervalul 2,49-15,49%, iar unul singur dintre cele 143 de genotipuri luate în studiu în cel de-

al doilea an experimental a avut o rată de reducere a masei boabelor/ spic cuprinsă între 

54,53-67,53% fiind sensibil la aplicarea desicantului la postanteză. 

 Ȋn ceea ce priveşte rata de reducere a MMB-ului s-a constatat că în fiecare dintre cei 

doi ani experimentali, majoritatea genotipurilor luate în studiu s-au dovedit a fi cu o bună 

toleranţă sau cu o toleranţă medie la acest factor de stres. 
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Tabelul 13 

Distribuţia genotipurilor luate în studiu, pe nivele, în funcţie de toleranţa la desicarea chimică (Turda 2014- 2015)  

Nr. crt 

 

 Rata de reducere a masei boabelor/ spic (%) Rata de reducere a MMB-ului (%) 

Semnificaţia 

genotipurilor 

privind toleranţa 

la secetă 

 

 

Intervale pentru 

masa boabelor/ 

spic (%) 

 

2014 

126 genotipuri 

126 genotypes 

2015 

143 genotipuri 

143 genotypes 

 

Intervale pentru 

MMB (%) 

 

2014 

126 genotipuri 

126 genotypes 

2015 

143 genotipuri 

143 genotypes 

Frecvenţa Frecvenţa Frecvenţa Frecvenţa 

1 
Bună 

High  
2,49-15,49 7 13 3,18-15,18 8 11 

2 

Mijlocie spre 

bună 

Medium- good 

15,5-28,5 32 45 15,19-27,19 28 83 

3 
Mijlocie  

Medium  
28,51-41,51 47 69 27,20-39,20 55 48 

4 

Mijlocie spre 

sensibilă 

Medium- sensitive  

41,52-54,52 34 15 39,21-51,21 25 1 

5 
Sensibilă 

Sensitive 
54,53-67,53 6 1 51,22-63,22 10 0 
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Tabelul 14  
Clasificarea genotipurile de grâu de toamnă luate în studiu în anul 2014 

Nr. 
crt 

Semnificaţia 
genotipurilor 

privind toleranţa 
la secetă pec lase 

(%) 

Genotipul 
 

Rata de 
reducere a 

masei 
boabelor/ 
spic (g) 

Nr. 
crt 

Semnificaţia 
genotipurilor 

privind toleranţa la 
secetă pec lase (%) 

Genotipul 
 

Rata de 
reducere a 

masei 
boabelor/ 
spic (g) 

1 

Bună 
 

DROPIA 3,16 64 

Mijlocie  
 

T.24-04 35,87 
2 T.55-01 7,63 65 SPORNIC 35,92 
3 T.84-11 8,64 66 T.29-12  36,15 
4 T.57-12  10,22 67  PITAR 36,18 
5 T.109-11 12,08 68 T.10-12  36,85 
6 T.63-12 13,51 69 CRISANA 36,90 
7 ELEMENT 13,59 70 T.66-12 37,07 
8 

Mijlocie spre bună 
 

ESENTIAL 15,92 71  T.146-03 37,09 
9 T.38-12 16,32 72 RODITOR 37,43 
10 T.62-01 18,29 73 KALO 37,58 
11 T.62-01 18,63 74 T.125-11 37,73 
12 T.113-11  18,79 75 T.41-12 38,40 
13 T.16-12  18,94 76 T.65-12 38,72 
14 T.15-12 19,17 77 PARTENER 39,05 
15  T.56-12 19,36 78 T.112-11 39,21 
16 FAUR 20,99 79 GALLIO 39,75 
17 T.67-10 21,70 80 FLAMURA 85 39,82 
18 T.205-11 22,55 81 T.47-12 40,26 
19 CAPO 22,74 82 APULLUM 40,28 
20 APACHE 23,01 83 T.126-11 40,56 
21 T.94-12 23,64 84 T.9-12 41,13 
22 T.39-12 23,73 85 T.61-12 41,13 
23 ANDRADA 23,75 86 T.100-01 41,22 
24 T.136-03 24,01 87  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mijlocie spre 
sensibilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.263-03 41,64 
25 T.5.12 24,56 88 T.40-12  41,65 
26 T.49-12 25,54 89 T.125-05 42,02 
27 T.78-12 25,76 90 CUBUS 42,38 
28 ARIESAN 25,83 91 T.265-01 42,50 
29  T.45-12 25,86 92 T.27-12 42,84 
30 RENAN 26,23 93 T.135-08 42,85 
31  T.94-11 26,69 94 T.65-11  43,07 
32 T.7-12 26,89 95 T.83-10 43,19 
33 T.17-12 27,07 96 T.76-12 43,23 
34 T.118-11 27,13 97 T.52-12 43,43 
35 T.45-12 27,43 98 T.135-11 43,49 
36  T158-11 27,78 99 IZVOR  43,71 
37 GASPAROM 28,19 100  T.24-11 43,82 
38 T.60-12 28,21 101 T.28-12 44,03 
39 T.53-12 28,22 102 T.13-12 44,20 
40 

Mijlocie 

 T.19-11 28,51 103  CRISTINA 44,99 
41  T.124-11 29,61 104 OTILIA 45,13 
42  T.143-11 30,33 105 T.27-12 45,26 
43 T.99-11 30,51 106 T.1-12 45,35 
44 T.30-12 30,85 107 BOEMA 46,23 
45 TURDA 95 31,34 108 MIRANDA 46,89 
46 T.74-12 31,37 109 T.178-11 48,68 
47 GRUIA 31,53 110 T.279-03  49,15 
48 GLOSA 32,05 111 EXOTIC 49,24 
49 DUMBRAVA 32,14 112 T.124-08 50,42 
50 ROVINE 32,34 113 T.104-11  50,56 
51 T.71-11 32,45 114 T.216-03 51,09 
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Mijlocie spre 
sensibilă 

 

Continuare Tabel 14 
52 T.34-11 32,94 115 ANIVERSAR 51,92 
53 DROBETA 33,08 116 T.150-11 52,17 
54 ARDEAL 33,09 117 RETEZAT 52,35 
55 T.77-12  33,16 118 SERINA 52,43 
56 T.72-11 33,70 119 DELABRAD 53,15 

57 T.62-01 33,95 120 T.208-11 53,72 
58 T.42-05 34,46 121 

Sensibilă 
 

T.23-12 55,04 
59 LITERA 34,49 122 T.145-11 56,32 
60 T.54-01 34,84 123  JOSEF 56,52 
61 T.42-04 35,36 124 BEZOSTAIA  56,77 
62 T.6-12 35,64 125  T.83-05 60,17 
63  T.29-04 35,71 126 T.9-05 63,59 

 
Tabelul 15 

Clasificarea genotipurile de grâu de toamnă luate în studiu în anul 2015 după rata de 
reducere a masei boabelor/ spic 

Nr. 
crt 

Semnificaţia 
genotipurilor 

privind toleranţa 
la secetă pec lase 

(%) 
 

Genotipul 
 

Rata de 
reducere a 

masei 
boabelor/ 
spic (g) 

 

Nr. 
crt 

Semnificaţia 
genotipurilor 

privind 
toleranţa la 

secetă pe clase 
(%) 

 

Genotipul 
 

Rata de 
reducere a 

masei 
boabelor/ 
spic (g) 

 

1 

Bună 
 

T.136-03 2,49 73 Mijlocie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENER 30,85 
2 APULLUM 6,47 74 T.135-08 30,99 
3 T.99-11 7,60 75 T.42-04 31,07 
4 DROPIA 10,00 76 FULVIO 31,14 
5 TURDA 2000 11,14 77 SPORNIC 31,41 
6 T.124-80 12,60 78 IZVOR 31,42 
7 T.216-03 12,71 79 T.47-12 31,69 
8 T.45-12 12,94 80 T.109-11 32,02 
9 T.64-12 13,14 81 T.38-12 32,25 
10 T.21-12 13,26 82 CUBUS 32,58 
11 T.54-12 14,66 83 T.71-11 32,61 
12 RODITOR 15,08 84 T.77-12 32,79 
13 

Mijlocie spre 
bună 

 

ARIESAN 15,71 85 T.150-11 32,90 
14 T.72-12 16,01 86 GALLIO 32,93 
15 SEMNAL 16,02 87 MAGISTRAL 33,59 
16 T.16-12 16,14 88 T.84-12 33,66 
17 T.6-12 16,83 89 DROBETA 33,81 
18 T.40-12 16,97 90 T.113-11 34,00 
19 T.24-12 17,02 91 T.65-11 34,03 
20 T.24-11 18,11 92 GRUIA 34,50 
21 T.27-12 18,30 93 T.10-12 34,81 
22 T.53-12 18,61 94 ESENTIAL 34,97 
23 BEZOSTAIA 18,81 95 T.135-11 35,38 
24 CRISTINA 19,07 96 T.94-11 35,66 
25 T.94-12 20,10 97 CRISANA 35,70 
26 T.205-11 20,13 98 T.86-12 35,75 
27 SERINA 20,16 99 T.42-05 36,15 
28 T.60-12 20,43 100 T.74-12 36,36 
29 DELABRAD 20,91 101 T.9-12 36,40 
30 T.30-12 21,11 102 JOSEF 36,55 
31 T.55-01 21,38 103 T.136-03 36,80 
32 T.107-11 21,65 104 OTILIA 36,84 
33 ANDRADA 21,65 105 MIRANDA 36,86 
34 T.78-12 21,89 106 T.80-12 36,96 
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Continuare Tabel 15 
35 ARNOLD 22,12 107 T.263-03 37,07 
36 T.57-12 22,52 108 APACHE 37,11 
37 T.8-12 22,74 109 T.34-01 37,16 
38 VORONET 23,68 110 T.178-11 37,73 
39 T.41-12 23,93 111 FAUR 37,78 
40 ANIVERSAR 24,31 112 RETEZAT 37,90 
41 PITAR 24,32 113 T.23-12 38,43 
42 T.24-04 24,55 114 EXOTIC 38,52 
43 T.279-03 24,60 115 T.83-05 39,45 
44 GASPAROM 24,67 116 ELEMENT 40,00 
45 T.25-11 24,75 117 GLOSA 40,08 
46 T.15-12 25,68 118 T.1-12 40,12 
47 T.5-12 25,89 119 ARDEAL 40,23 
48 T.87-12 26,24 120 T.106-11 40,30 
49 T.66-12 26,46 121 T.158-11 40,65 
50 T.49-12 26,63 122 DELABRAD 40,80 
51 GK. KALASZ 26,67 123 T.34-11 40,80 
52 T.124-11 26,88 124 T.67-10 40,82 
53 T.118-11 26,92 125 BOEMA 40,87 
54 T.62-01 27,52 126 T.7-12 40,88 
55 T.62-01 27,74 127 

 

Mijlocie spre 
sensibilă 

 

T.76-12 41,62 
56 T.61-12 28,14 128 LITERA 42,23 

57 TURDA 95 28,47 129 T.125-05 42,54 
58 

Mijlocie 
 

DUMBRAVA 28,67 130 T.13-12 42,71 
59 T.19-11 28,73 131 T.100-01 43,87 

60 RENAN 28,78 132 FLAMURA 85 44,44 

61 MIRANDA 28,84 133 T.29-12 46,15 

62 T.31-11 28,98 134 T.143-11 47,87 

63 KOLO 29,05 135 T.72-11 48,09 

64 T.104-11 29,12 136 T.9-05 48,10 

65 T.112-11 29,35 137 T.126-11 50,41 

66 T.180-11 30,04 138 T.52-12 51,16 

67 T.163-12 30,08 139 T.83-10 52,65 

68 CAPO 30,18 140 T.145-11 52,73 

69 T.17-12 30,33 141 T.65-12 52,90 

70 T.208-11 30,45 142 JOSEF 54,47 

71 T.39-12 30,69 143 Sensibilă ROVINE 56,05 

72 T.28-12 30,77 
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CAPITOLUL V 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

5.1 CONCLUZII 

 Testarea rezistenţei la secetă la genotipurile de grâu de toamnă luate în studiu a 

permis formularea următoarelor concluzii: 

1. Analiza statistică a celor peste 100 de genotipuri de grâu de toamnă a evidenţiat o 

diversitate mare în ceea ce priveşte elementele de productivitate şi de calitate analizate 

pentru fiecare genotip în parte. 

2. S-a constatat o influenţă puternică a secetei produse la postanteză prin aplicarea 

desicantului NaClO3, de concentraţie 2% asupra elementelor de productivitate şi a indicilor 

de calitate analizaţi la cele 141 de genotipouri.  

3. Analiza comparativă a indicilor calitativi între genotipurile supuse stresului hidric 

şi cele cultivate în condiţii normale de cultură a evidenţiat existenţa unor corelaţii pozitive, 

respectiv negative, de interes, care pot fi folosite, cu success, pentru alegerea genitorilor în 

cadrul procesului de ameliorare. 

4. Prin analiza influenţei desicantului asupra principalelor elemente de productivitate 

(numărul de boabe/ spic, greutatea boabelor în spic şi MMB) s-a constatat că numărul de 

boabe/spic a fost foarte puţin influenţat de aplicarea tratamentului în timp ce MMB-ul şi 

greutatea boabelor în spic au suferit modificări majore. 

5. Calcularea ratei de reducere a greutăţii boabelor în spic şi a MMB-ului a făcut 

posibilă identificarea genotipurilor tolerante la stresul hidric generat la postanteză prin 

aplicarea desicantului clorat de sodiu de concentraţie 2%. Se remarcă soiul Dropia care a 

avut cea mai mică rată de reducere a greutăţii bobului  precum şi o rată de reducere mai mică 

decât a celorlalte genotipuri în ceea ce priveşte MMB-ul. Prin calcularea ratei de reducere a 

greutăţii boabelor în spic şi a MMB-ului s-au evidenţiat linii de perspectivă dintre care 

amintim: T.55-01, T.84-11, T.57-12, T.109-11 şi T.63-12. 

6. Calculul coeficienţilor de corelaţie la peste 100 de valori individuale evidenţiază  

existenţa unor legături semnificative pozitive sau negative între caracterele studiate.  
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7. Calcularea şi prezentarea grafică a regresiilor a evidenţiat corelaţiile pozitive şi 

negative comune ambelor variante de cultură, determinate între diferitele caractere de 

calitate şi elemente de productivitate. 

8. Pe baza analizei varianţei la experienţa polifactorială (G x A x D) se evidenţiază 

soiul Arieşan care, în condiţii de secetă, a reuşit să realizeze o diferenţă semnificativ 

negative faţă de varianta martor (fără tratament). 

 

5.2 RECOMANDĂRI 

 1. Pentru creşterea stabilităţii şi capacităţii de producţie a grâului de toamnă în zonele 

mai secetoase se recomandă cultivarea genotipurilor care au prezentat o rată de reducere mai 

mica a greutăţii bobului în spic şi a MMB-ului, dintre care amintim soiul:  Dropia.  

 2. Pentru ameliorarea rezistenţei la secetă se pot folosi ca şi genitori atât soiurile care 

au prezentat o rată de reducere mică a elementelor de productivitate analizate cât şi linii de 

perspectivă cu o bună toleranţă la stresul hidric (T.55-01, T.84-11, T.57-12, T.109-11 şi 

T.63-12). 

 3.  Se recomandă, pentru cultura grâului  în zone mai secetoase, soiul Arieşan  care, 

prin calculul analizei varianţei, la cele 41 de soiuri luate în studiu în anii experimentali 2014-

2015, a realizat o diferenţă distinct semnificativ negativă în urma desicării chimice, 

comparativ cu  diferenţele foarte semnificativ negative realizate de celelalte 40 de genotipuri 

luate în studiu. 

 4. Pentru a corespunde cerinţelor prevăzute în industria de morărit şi panificaţie se 

recomandă a se folosi în procesul de ameliorare pentru conţinutul de proteine şi gluten 

soiurile: Gk. Kalasz, Apullum şi Josef care au realizat, în urma desicării chimice, un conţinut 

de eprotein de peste 12% şi de gluten mai mare de 34,8%; în condiţii normale de cultură 

soiurile menţionate anterior au avut un conţinut de proteine de peste 9,2% şi un conţinut de 

gluten umed care a depăşit 24,5%.  

 



Ing. Cazacu Anca- Camelia (Urdă)                                                                 Rezumat al tezei de doctorat 

 48

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

 

1. ARDELEAN, M., 2008, Principii ale metodologiei cercetării agronomice şi medical 

veterinare, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca. 

2. ASSENG, S., S. FOSTER, NC. TURNER, 2011, The impact of temperature 

variability on wheat yields in: Web of Science, 17, 997-1012. 

3. CEAPOIU, N., GH. BÎLTEANU, CR. HERA, N.N. SĂULESCU, FLOARE 

NEGULESCU, AL. BĂRBULESCU, 1984, Grâul, Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, Bucureşti. 

4. CHARMET, G., 2011, Wheat domestication: Lessons for the future In: 

ScienceDirect, 334:3, 212-220. 

5. CROITORU ADINA ELIZA, I.H. HOLOBACA, C. LAZAR, F. MOLDOVAN, A. 

IMBROANE, 2009,  Air temperature trend and the impact on winter wheat 

phenology in Romania in: Web of Science, http://link.springer.com 

.ux4ll8xu6v.useaccesscontrol.com/article/10.1007/s10584-011-0133fulltext.html. 

6. CROSBIE, G.B., AND A.S. ROSS, 2004, Asian wheat flour noodles in: The 

Encyclopedia of Grain Science, 304- 312. 

7. CSEUZ, L., J. PAUK, Z. KERTÉSZ, J. MATUZ, P. FÓNAD, IRMA TARI, L. 

ERDEI, 2002, Wheat breeding for tolerance to drought stress at the Cereal Research 

Non-Profit Company in: Acta Biologica Szegediensis, 46: 3-4, 25-26. 

8. CUCULEANU, V., ADRIANA MARICA, C. SIMOTA, 1999, Climate change 

impact on agricultural crops and adaptation options in Romania, National Institute of 

Meteorology and Hydrology, 12: 2-3, 153-160. 

9. GUMOVSCHIHTTP A., 2011, Schimbarea climei- una din principalele probleme ale 

secolului XXI, www.bios.ong.md/libview.php?l=ro&idc=101 &id=1111. 

10. HRUSKOVA MARIE, KATERINA HANZLIKOVA, RADEK VARACEK, 2000, 

Wheat and flour quality relations in a commercial mill, Czech J. Food Sci., 19: 189-

195. 



Ing. Cazacu Anca- Camelia (Urdă)                                                                 Rezumat al tezei de doctorat 

 49

11. HUSSAIN, I., M.A. KHAN, E.A. KHAN, 2006, Bread wheat varieties as influenced 

by different nitrogen levels, J. Zhejiang Univ.Sci, 7 (1): 70-78. 

12. KHATTAK, A.B., A. JABBAR, M. KHAN, N. BIBI, M.A. CHAUDRY, M.S. 

KHATTAK, 2005, Evaluation of physical and chemical characteristics of newly 

evolved wheat cultivars, J Sci Food Agric 85: 1061-1064. 

13. LIANGLI YU, 2008, Wheat antioxidants, http://books.google.ro/books?id=VN3a 

5YsM31I C&printsec=frontcover&hl=ro#v=onepage&q&f=false. 

14. MARQUE, V., A.K. FRITZ, T.J. MARTIN, G.M. PAULSEN, 2004, Agronomic and 

quality attributes of winter durum wheat in the Central Great Plains, Crop Sci., 44: 

878-883. 

15. MELUCᾸ CRISTINA, SORINA CERNAT, TUDORINA NISTOR, 2011, 

Comportarea Unor Soiuri De Grâu De Toamnă În Condiţii De Stres Hidric Şi Termic 

În Câmpia Burnasului IN: AN. I.N.C.D.A. FUNDULEA, 79:2. 

16. MILICĂ, C.I., I. BĂRBAT, N. DOROBANŢU, POLIXENIA NEDELCU, V. BAIA, 

1977, Fiziologie vegetală, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti. 

17. MORAR, G., S., CERNEA, M.M., DUDA, LIVIA ŞTEF, 1997, Lucrări practice de 

Fitotehnie, ediţia a VIII-a, partea II-a, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca. 

18.  MUNTEAN, L. S., S. CERNEA, G. MORAR, M. M. DUDA, D. I. VÂRBAN, S. 

MUNTEAN şi CRISTINA MOLDOVAN, 2014, Fitotehnie, Ed. a III-a, Ed. 

Risoprint, Cluj-Napoca. 

19.  NEDELCIUC, C., M. NICOLESCU, MARIANA NEDELCIUC, 2002, GRÂUL- Ȋn 

experienţele de lungă durată cu îngrăsăminte pentru zona cernoziomică a Olteniei, 

Ed. Alma, Craiova 

20.  ORTIZ, R., KENNETH D. SAYRE, BRAM GOVAERTS RAJ GUPTAA, G.V. 

SUBBARAOC, TOMOHIRO BANA, D. HODSONA, J. M. DIXONA, J. I. ORTIZ-

MONASTERIOA, M. REYNOLDS, 2008, Climate change: Can wheat beat the 

heat? In: Agriculture, Ecosystems and Environment, 126:1-2, 46-58.  

21. PETCU, ELENA, LILIANA VASILESCU, A. BUDE, ELIANA ALIONTE, 2014, 

Evaluarea unor genotipuri de orz de toamnă pentru toleranţă la secetă în faza de 



Ing. Cazacu Anca- Camelia (Urdă)                                                                 Rezumat al tezei de doctorat 

 50

postanteză prin metoda desicării chimice in: An. I.N.C.D.A. Fundulea, Vol. LXXXII, 

ISSN 2067–7758.  

22. SAINT PIERRE, C., C.J. PETERSON, A.S. ROSS, J.B. OHM1, M.C. 

VERHOEVEN, M. LARSON, B. HOEFER, 2007, Winter wheat genotypes under 

different levels of nitrogen and water stress: Changes in grain protein composition, 

in: Journal of Cereal Science, 47:3, 407-416. 

23. SZEKELY EDITH, ROZALIA KADAR, V. MOLDOVAN, I. HAŞ, 2010a, 

Research regarding to few morpho-physiologiacl and quality traits in winter wheat 

collection from Agricultural Research and Development Station Turda, Research 

Journal of Agricultural Science, 42 (2): 314-321. 

24. URDĂ CAMELIA, ROZALIA KADAR, M. DUDA, 2015, Testing drought 

tolerance of some winter wheat genotypes at postanthesis-stage, using chemical 

desiccation, ProEnvironment vol. 8: 421-425. 

25. ***apmtl.anpm.ro. 

26. ***http://www.eea.europa.eu/ro/themes/climate/intro. 

27.  *** www.climate.nasa.gov/evidence/. 

28.  ***http://www.ier.ro/webfm_ send/5189 


